
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                        
 
 

HOTĂRÂREA NR. 97 
privind însuşirea rapoartelor de evaluare a imobilelor situate în municipiul 

Craiova, str. Filantropia, nr.1 şi nr.1 bis 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 
23.02.2012; 
         Având în vedere raportul nr.18726/2012 întocmit de Direcţia Patrimoniu şi 
Investiţii prin care se propune aprobarea însuşirii rapoartelor de evaluare a imobilelor 
situate în municipiul Craiova, str. Filantropia, nr.1 şi nr.1 bis şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 28, 30, 31, 33 şi 34/2012;      

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.79/2010 
referitoare la trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Craiova a 
construcţiilor C3 şi C4 şi a terenului aferent acestora; 

În temeiul art. 36 alin.2 lit. b şi c coroborat cu alin. 5 lit. b,  art.45, alin.3, art.123 
şi art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;  

  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1.  Se aprobă însuşirea rapoartelor de evaluare nr.111.633/2011, având ca obiect 

imobilul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, compus din 
construcţiile C3, C4 şi terenul aferent acestora, situate în municipiul Craiova, str. 
Filantropia, nr.1, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, precum şi nr.111.634/2011 având ca obiect proprietatea Asociaţiei 
Creştin Catolică Ortodoxă, constituită dintr-un teren, în suprafaţă de 247 mp, 
situat în municipiul Craiova, str.Filantropia, nr.1 bis, prevăzut în anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă achitarea sultei, în suma de 106.500 lei rezultată prin diferenţa dintre 
valorile celor două proprietăţi, conform rapoartelor de evaluare, de către 
Asociaţia Creştin Catolică Ortodoxă, către Consiliul Local al Municipiului 
Craiova. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Investiţii, Direcţia 
Economico–Financiară şi Asociaţia Creştin Catolică Ortodoxă vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR, 

Pavel BADEA Nicoleta MIULESCU 
 



Nr. 111.633/17.10.2011Nr. 111.633/17.10.2011

RAPORT DE EVALUARE
                    

OBIECTUL EVALUĂRII:

CONSTRUCTIILE C3 ( FOST LABORATOR ANATOMIE) SI C4

(FOST LABORATOR ANATOMIE) SI TERENUL AFERENT

Situate în Craiova, str. Filantropia, nr. 1

judeţul Dolj

BENEFICIAR:
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Data: 17.10.2011
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                                            Sinteza raportului de evaluare

Obiectul evaluării îl constituie Constructiile C3 ( fost laborator anatomie) si C4 ( fost 
laborator anatomie) precum si terenul aferent acestora in suprafata de 247 mp, situate in Craiova, 
str. Filantropia nr. 1, jud. Dolj proprietatea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Scopul prezentului raport de evaluare este determinarea valorii de piata (aşa cum este 
definită în Standardele Internationale de Evaluare, Editia a opta – 2007).

Valoarea imobilului a fost determinată în conformitate cu standardele aplicabile acestui 
tip de valoare ţinându-se cont de scopul pentru care s-a solicitat evaluarea, respectiv: 
                -GN 1 – Evaluarea proprietăţii imobiliare
                -IVS 1 – Valoarea de piata – tip de valoare
                -IVS 3 – Raportarea evaluarii

Solicitantul evaluarii: prezentul raport de evaluare a fost intocmit la cererea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova. 

Baza Evaluarii: valoarea de piata
Data evaluarii: 17.10.2011

            Curs BNR 1Euro = 4,3233 lei din 17.10.2011
Drepturile evaluate: dreturile depline asupra proprietatii
Valorile de piata estimate:    

-           abordarea prin cost ................................................218.000 lei echiv. 50.400 Euro
abordarea  prin  comparatia 

vanzarilor..................207.200 lei echiv. 47.900 Euro
Raportul a fost structurat dupa cum urmează: 

          (1)  Generalităţi – în care se gasesc principalele elemente cu caracter specific care 
delimitează modul de abordare al evaluării 
           (2) Descrierea proprietatii imobiliare – cu informaţii referitoare la proprietar, respectiv la 
imobilui în cauză.
           (3)  Analiza pietei imobiliare - conţine analiza pietei imobiliare, piata spatiilor 
           (4)  Evaluarea imobilului –analiza celei  mai  bune utilizari,  evaluarea terenului  si 
abordarile in evaluare
           (5) Anexe – documente de proprietate, planuri, comparabile

 In urma aplicarii metodelor de evaluare, relevanţa acestora şi informaţiile de piaţă care 
au stat  la  baza aplicării  lor  şi  pe de altă  parte  scopul  evaluării  şi  caracteristicile  proprietăţii 
imobiliare  supuse  evaluării,  în  opinia  evaluatorului  valoarea  estimata  pentru  proprietatea  în 
discuţie este:

207.200 lei echiv. 47.900 Euro
Valoarea nu contine TVA

Valoarea  a  fost  exprimată  ţinând seama exclusiv  de  ipotezele,  condiţiile  limitative  şi 
aprecierile  exprimate  în  prezentul  raport  şi  este  valabilă  în  condiţiile  economice  şi  juridice 
menţionate în raport;

Valoarea este valabilă numai pentru destinaţia precizată în raport;
            Valoarea nu reprezintă un fapt, ci o estimare a celui mai probabil preţ care va fi platit 
pentru un bun sau serviciu, la o anumită dată, în conformitate cu o anumită definiţie a valorii. 

  
Expert Evaluator Ec. Mitroi Aurelian Dumitru

                                                                                                            Membru Titular Anevar
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                                                   S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L.                                                   S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L.

CAPITOLUL I . GENERALITATI

Executantul lucrării:
S.C.  LERO  ADVANCED  CONSULTING  S.R.L.  reprezentată  prin  Ec.  Mitroi  Aurelian 

Dumitru, membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din Romania, cu legitimaţia nr. 12610, 
în baza solicitării  Consiliului Local al Municipiului Craiova (Comanda  nr. 146915/17.10.2011), am 
efectuat raportul de evaluare al proprietatii compuse din Constructiile C3 ( fost laborator anatomie) si 
C4 ( fost laborator anatomie) precum si terenul aferent acestora in suprafata de 247 mp, situate in 
Craiova, str. Filantropia nr. 1, jud. Dolj, proprietatea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

1.1.Obiectul supus evaluării este constituit din:
Dreptul de proprietate asupra Constructiilor C3 ( fost laborator anatomie) si C4 ( fost laborator 

anatomie) precum si terenul aferent acestora in suprafata de 247 mp, situate in Craiova, str. Filantropia 
nr. 1, jud. Dolj.

1.2.Scopul acestui raport de evaluare este determinarea valorii de piata a imobilului, in vederea 
realizarii schimbului prevazut la art. 2 din H.C.L. nr. 79/25.02.2010. Prezentul Raport de evaluare se 
adresează  proprietarului, în calitate de client si destinatar al raportului.
            Având în  vedere Statutul  ANEVAR şi Codul deontologic  al  profesiunii  de evaluator,  
evaluatorul işi asumă răspunderea decât faţă de client şi destinatarul lucrarii.
    
           1.3.Baza de evaluare  o reprezinta  estimarea valorii de piata a spatiului evaluat. 

Conform Standardelor Internaţionale de Evaluare (IVS 1/ 2007), valoarea de piaţă reprezintă 
suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis  
şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv, după o activitate de marketing  
corespunzătoare,  în  care  părţile  implicate  au  acţionat  în  cunoştinţă  de  cauză,  prudent  şi  fără 
constrângere. 

Metodologia  de  estimare  a  “valorii  de   piaţă”  a  ţinut  cont  de  scopul  evaluării,  tipul 
proprietăţilor şi de recomandările standardelor ANEVAR: GN 1 – Evaluarea proprietatilor imobiliare.

            
 1.4.Data evaluarii : Valoarea estimata in prezentul raport este valabila la 17.10.2011 . 

Curs BNR la data evaluarii : 1euro = 4.3233 lei.
Inspecţia proprietăţii a fost realizată  la data de 17.10.2011 de către Cojocaru Adrian Cristinel 

si  reprezentantul  Primariei,  domnul  Marta  Stelian.  Au  fost  preluate  informaţii  referitoare  la 
proprietatea  evaluată  şi  s-au  realizat  fotografii.  Nu  s-au  realizat  investigaţii  privind  eventualele 
contaminări ale terenului sau amplasamentelor învecinate.
             

 1.5.Standardele  aplicate :in  elaborarea  prezentului  raport  de  evaluare  au  fost  luate  în 
considerare următoarele standarde promovate si recomandate de catre ANEVAR, aplicabile acestui tip 
de valoare specific scopului evaluarii.

GN 1 – Evaluarea Proprietatii Imobiliare;
IVS 1 – Valoarea de piata – tip de valoare;
IVS 3 – Raportarea evaluarii.

   
1.6. Procedura de evaluare 
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Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările şi metodologia de lucru 
adoptate de către ANEVAR.Baza evaluarii în prezentul  raport este  estimarea valorii redeventei.
   Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost:
- documentarea, pe baza unei liste de informatii solicitate clientului;
- inspectia porprietatii;
- stabilirea limitelor şi ipotezelor care au stat la baza elaborarii raportului;
- selectarea tipului de valoare estimata in prezentul raport; 
- analiza tuturor informaţiilor culese, interpretarea  rezultatelor din punct de vedere al evaluării;
- aplicarea abordarilor pentru determinarea valorii şi fundamentarea opiniei evaluatorului
     
   1.7.Documentele şi  sursele de informatii ce stau la baza evaluării sunt:
- Hotararea nr. 79 aConsiliului Local al Municipiului Craiova
- Anexa la Hotarrea nr. 79/2010
- Documentatia cadastrala cu numar cadastrala 207994
            Documentele atestă dreptul de proprietate asupra imobilului, însă nu se poate da nici o garanţie 
asupra legalităţii şi corectitudinii lor, evaluatorul nefiind calificat în acest domeniu.
            Alte informaţii necesare existente în bibliografia de specialitate, respectiv: ziare locale Gazeta 
de Sud, agentii imobiliare locale, internet, Institutul National Naţională de Statistică – prin buletinele 
emise.

             1.8. Clauza de nepublicare
               Prezentul raport de evaluare este confidential, destinat numai scopului precizat si numai pentru 
uzul clientului si al destinatarului.
             Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un 
document destinat publicităţii fără acordul scris şi prealabil al evaluatorului cu specificarea formei şi 
contextului în care urmează să apară. Publicarea, parţială sau integrală, precum şi utilizarea lui de către 
alte persoane decât cele de la pct. 1.1, atrage dupa sine încetarea obligaţiilor contractuale. 

                1.9. Ipoteze si conditii limitative 
             Principalele ipoteze şi conditii limitative de care s-a ţinut seama în elaborarea prezentului 
raport de evaluare sunt următoarele:

               Ipoteze:
-Aspectele  juridice  se  bazeaza  exclusiv  pe  informaţiile  şi  documentele  furnizate  de  către 

proprietarul terenului şi au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaţii suplimentare. 
Se presupune că titlul de proprietate este bun şi marketabil, în afara cazului în care se specifică altfel;
Informaţia  furnizată de către  terţi  este considerată  de încredere,  dar nu i  se acordă garanţii  pentru 
acurateţe;

-Se presupune că nu există condiţii ascunse sau neaparente ale solulului  care să influenţeze 
valoarea. Evaluatorul nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru asemenea condiţii sau pentru obţinerea 
studiilor necesare pentru a le descoperi;

-Se presupune că amplasamentul este în deplină concordanţă cu toate reglementările locale şi 
republicane privind mediul înconjurător în afara cazurilor când neconcordanţele sunt expuse, descrise 
şi luate în considerare în raport;

-Din informaţiile deţinute de către evaluator şi din discuţiile purtate cu proprietarul terenului, 
nu  există  nici  un  indiciu  privind  existenţa  unor  contaminări  naturale  sau  chimice  care  afectează 
valoarea  proprietăţii  evaluate  sau  valoarea  proprietăţilor  vecine.  Evaluatorul  nu  are  cunostinţă  de 
efectuarea unor inspecţii sau a unor rapoarte care să indice prezenţa contaminanţilor sau materialelor 
periculoase şi nici nu a efectuat investigaţii speciale în acest sens. Valorile sunt estimate în ipoteza că 
nu există aşa ceva. Dacă se va stabili ulterior că există contaminări pe orice proprietate sau pe oricare 
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alt teren vecin sau că au fost sau sunt puse în funcţiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta 
ar putea duce la diminuarea valorii raportate;

- Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost 
rezonabile în lumina informatiilor ce sunt disponibile la data evaluării;

-  S-a presupus că legislaţia  în  vigoare se va menţine şi  nu au fost  luate  în  calcul  eventuale 
modificări care pot să apară în perioada următoare;

- Alegerea metodei de evaluare prezentate în cuprinsul raportului s-a făcut ţinând seama de tipul 
valorii exprimate si de informatiile disponibile;
             Condiţii limitative:

-intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia;
evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanţă sau să depună 
mărturie în instanţă relativ la proprietăţile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de 
înţelegeri în prealabil;

-nici  prezentul  raport,  nici  părţi  ale sale (în special  concluzii  referitor  la  valori,  identitatea 
evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al evaluatorului;
orice valori estimate în raport se aplică terenului evaluat, luat ca intreg şi orice divizare sau distribuire 
a  valorii  pe interese fracţionate  va invalida  valoarea  estimată,  în  afara  cazului  în  care  o astfel  de 
distribuire a fost prevăzută în raport;

      -raportul de evaluare este valabil în condiţiile economice, fiscale, juridice şi politice de la data 
întocmirii sale. Dacă aceste condiţii se vor modifica concluziile acestui raport îşi pot pierde valabilitatea.

      -prezentul raport de evaluare a fost intocmit in scopul estimarii valorii de piata pentru spatiul 
evaluat. 
                             CAPITOLUL II. PROPRIETATEA IMOBILIARA

2  .1.Dreptul de proprietate  
Amplasamentul situat in Craiova, str. Filantropia, nr. 1 cu numar cadastral 207994 compus din 

teren in suprafata de 247 mp si constructiile C3 si C4, ce apartine domeniului privat al municipiului 
Craiova. 

Dreptul de proprietate este stabilit prin: 
- Hotararea nr. 79 a Consiliului Local al Municipiului Craiova
- Anexa la Hotarrea nr. 79/2010
- Documentatia cadastrala cu numar cadastrala 207994

            
            2.2. Descrierea proprietatii

Proprietatea evaluata este compusa din :
- constructia  C3 (  fost  laborator  Anatomie)  in  suprafata  de 

188 mp si terenul aferent insuprafata de 188 mp
- constructia C4 ( fost laborator Anatomie) in suprafata de 59 mp si terenul aferent in suprafat de 
59 mp

totalul de teren aferent acestora are suprafata de 247 mp
Intreg  imobilul  evaluat  compus  din  cele  descrise  mai  sus  este  situat  in  zona  centrala  a  a 

Municipiului Craiova, in incinta Spitalului Clinic “Filantropia”, la  circa 150m de Tribunalul Dolj, in 
spatele Liceului Gheorghe Chitu.

Accesul  la  acest  lot  se  face  prin  corpul  de  proprietate cu  numar  cadsatral  20754  conform 
Declaratiei nr. 627/16.05.2011.

Utilitatile( retea de gaze naturale, energie electrica, apa) sunt la limita de proprietate.
Cele doua constructii au regim de inaltime parter, au fost construite in anii 1970.
Nu au instalatii functionale.
Constructia C3 ( fost laborator anatomie) este compusa din 3 holuri, 8 incaperi, 4 grupuri sanitare.
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Este construita din bca pe fundatie din beton armat, este dezafectata, aceasta fiind libera la data 
evaluarii. Acoperisul acesteia este degradat, sarpanta fiind rupta. Tamplaria este din lemn cu geam 
simplu. Finisajele interioare sunt realizate
Cu vopsele simple de apa, si placaje cu faianta, dar sunt deteriorate
Constructia C4 este construita din bca pe fundatie din beton armat, are acoperisul partial terasa si 
partial sarpanta din lemn acoperita cu tabla. Planseul din grinzi de lemn este cazul. Tamplaria este 
din lemn cu geam simplu. Pardoselile sunt din ciment mozaicat. In incaperea 1 peretii sunt placati 
cu faianta, iar incaperea 2 sunt finisati cu vopsele simple de apa. Tavanul este cazut.
Cele doua constructii necesita reparatii capitale.

6



LERO ADVANCED CONSULTING
                                                                                                                                       RAPORT DE EVALUARE

VEDERE CONSTRUCTIA C3

  
EXTERIOR
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ACOPERIS DEGRADAT
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Grupuri sanitare

  

Incaperi 
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Constructia C4- exterior

  

Interior incaperea 1

  

Interior incaperea 2
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CAPITOLUL III. ANALIZA PIETEI IMOBILIARE

3.1 Analiza pietei imobiliare specifice
Piata imobiliara se poate defini ca fiind interactiunea dintre persoanele (fizice sau juridice) care 

schimba drepturi de proprietate contra altor bunuri, cum ar fi banii. Aceasta piata se defineste pe baza 
tipului  de  proprietate,  potentialul  de  a  produce  venituri,  localizare,  caracteristicile  investitorilor  si 
chiriasilor  tipici.  Piata  imobiliara  este  influentata  de  atitudinile,  motivatiile  si  interactiunile 
vanzatorilor  si cumparatorilor  si are caracteristici  diferite  de cele  ale pietelor  eficiente  (este foarte 
sensibila la situatia pietei de munca si stabilitatea veniturilor, deciziile de cumparare sunt influentate 
de tipul de finantare, durata rambursarii si rata dobanzii, este o piata care nu se autoregleaza, ci este 
afectata de multe reglementari guvernamentale si locale, informatiile despre tranzactii similare nu sunt 
imediat  disponibile,  exista  decalaj  intre  cerere  si  oferta,  cererea  poate  fi  volatila  datorita  unor 
schimbari rapide in marimea si structura populatiei)

In  analiza  acestei  piete  am  investigat  aspecte  legate  de  situatia  economico-sociala  si 
dezvoltarea urbanistica a zonei si subzonei, populatia sa, trenduri ale ultimilor ani, cererea  specifica si 
oferta competitiva pentru tipul de proprietate delimitat.

Piata imobiliara  este definita de piata imobilelor situate in Municipiul Craiova.
Preturile constructiilor comerciale si administrative au scazut continuu in ultimii ani, fiind unii 

proprietari care cereau sume foarte mari, dar datorita blocajelor de pe piata imobiliara, preturile sunt in 
scadere. Aici putem spune că piaţa este blocată, tranzacţiile sunt aproape inexistente. 
Jucătorii din piaţa imobiliară nu îşi fac planuri mari pentru anul care vine. Ei consideră că anul 2011 
poate aduce cel mult o pregătire pentru revenirea în 2012. Explicaţia e simplă: piaţa imobiliară are o 
întârziere  cuprinsă  între  şase  luni  şi  un  an  între  momentul  în  care  economia  începe  să-şi  revină, 
fenomen reflectat de creşterea reală a salariilor populaţiei, şi dezgheţarea tranzacţiilor         

       3.2 Analiza cererii
Cererea pentru astfel de amplasamente , atat in zona unde se afla proprietatea evaluata cat si in 

alte zone se afla la un nivel destul de scazut, si este influentata in acelasi timp si de posibilitatile de 
finantare ale potentialilor cumparatori cat si de tendinta pietei, de posibila scadere.

      3.3 Analiza ofertei
            Pe segmentul de piata la care ne referim, existenta ofertelelor cu proprietati de dimensiuni 
comparabile,  este  inexistenta,  datorita  crize  economice  si  blocajului  pietei  imobiliare.   Exista  un 
comportament  de  expectativa  din  partea  potentililor  vanzatorilor  care  urmaresc  fluxurile  pe  piata 
imobiliara 

3.4 Echilibrul pietei
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Avand in vedere cele descrise anterior, se poate considera ca in prezent piata imobiliara a Mun. 
Craiova, pentru proprietati similare este in stagnare.
             In ceea ce priveste piata spatiilor de acest gen este vorba de o piata restransa, proprietati 
complexe similare celei evaluate se tranzactioneaza  din ce in ce mai greu.
            

                  CAPITOLUL IV. EVALUAREA PROPRIETATII 

4.1 Cea mai buna utilizare 
Unul dintre principiile evaluării proprietăţilor imobiliare îl constituie „Cea mai bună utilizare”.  

Principiul susţine că în scopul estimării valorii de piaţă, proprietatea trebuie tratată în ipoteza celei mai 
bune utilizări.

Cea mai bună utilizare este definită  „ utilizarea rezonabilă, probabilă si permisibil legal a  
unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar si care 
conduce la  cea mai mare valoare a proprietăţii”.

Având  in  vedere  amplasarea  imobilului  in  incinta  unui  spital  si  tinand  cont  ca  destinatia 
anterioara a acestora a fost de laboratoare, evaluatorul estimează ca cea mai buna utilizare a activului 
evaluat este cea de spatiu medical ( policlinica, laborator analize).

4.2. Evaluarea proprietatii

4.2.1 Abordarea (evaluarea) prin cost 4.2.1 Abordarea (evaluarea) prin cost 
4.2.1.1 Evaluarea terenului4.2.1.1 Evaluarea terenului
La evaluarea terenului se pot folosi mai multe metode. In cazul de faţă evaluatorul propune o 

valoare rezultată din tehnica comparatiei vanzarilor. 
Preţul pe piaţa imobiliară din Craiova, în zona respectivă la data evaluării este cuprins între 100 

Euro/mp şi 400 Euro/mp. Fişa de evaluare este prezentată în Anexa B.
Prin rotunjire valoarea de piaţă a terenului devine: 159.100 lei echivalent 36.800 euro
4.2.1.2 Evaluarea construcţiilor4.2.1.2 Evaluarea construcţiilor
Aceasta se realizeaza conform Catalogului “COSTURI DE RECONSTRUCTIE-COSTURI DE 

Se realizează conform „Îndreptarului tehnic pentru evaluarea imediată la preţul zilei, a costurilor 
elementelor  şi  construcţiilor  de  locuinţe” şi  care  prevede  că  în  lipsa  documentaţiei  tehnico-
economice de execuţie, cea mai indicată metodă de evaluare este cea a valorii de înlocuire.

Aceasta permite stabilirea unei valori apropiate de realitate, cataloagele oglindind cu fidelitate 
caracteristicile tehnico-constructive şi gradul de dotare a diverselor categorii de clădiri.

Pe baza acestei metodologii, evaluarea cuprinde următoarele etape:
1. Stabilirea costului de inlocuire net la nivelul preţurilor din iunie 2011;
2. Determinarea valorii rămase la acelaşi nivel de preţuri, pe baza Normativului P 105-1999 (avizat 

de MLPAT cu Ordinul nr. 85/N/1999 şi care stabileşte coeficienţi de uzură fizică a mijloacelor fixe 
din grupa 1 – construcţii).

Pentru determinarea valorilor unitare şi totale ale fiecărui obiect de construcţii ce se evaluează 
se parcurg următoarele etape:
• documentaţie privind clădirea care urmează a fi evaluată, prin studierea planurilor parţiale puse la 

dispoziţie de beneficiar şi stabilirea caracteristicilor tehnico-constructive ale clădirilor
• cercetarea obiectului la faţa locului,  stabilirea dotărilor şi instalaţiilor precum şi stabilirea stării 

tehnice a clădirii şi a subansamblelor componente
• se efectuează încadrarea clădirii într-unul din cataloagele de reevaluare
• se elaborează faza de evaluare şi se determină valorile unitare de înlocuire, pe total şi pe categorii 

de lucrări precum şi corecţiile datorate abaterilor faţă de prevederile din fişele catalogului
• se stabileşte valoarea rămasă prin diminuarea valorii de înlocuire cu pierderea de valoare datorită 

deprecierilor care afectează clădirea.
Determinarea valorii rămase la acelaşi nivel de preturi, prin estimarea deprecierii acumulate. 
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Deprecierea - reprezintă o pierdere de valoare faţă de costul de reconstrucţie ce poate apărea 
din cauze fizice, funcţionale sau externe. Estimarea deprecierii s-a efectuat prin metoda segregării. Prin 
această metodă se analizează separat fiecare cauză a deprecierii, se cuantifică şi apoi se totalizează. În 
situaţia clădirii din cadrul obiectivului care face obiectul prezentei evaluări a fost determinată uzura 
fizică.

În ANEXA C este prezentată determinarea valorii prin metoda costului de înlocuire net pentru 
constructia C3 in valoare de 42.800 lei echivalent 9.900 euro.

În ANEXA D este prezentată determinarea valorii prin metoda costului de înlocuire net pentru 
constructia C4 in valoare de 16.100 lei echivalent 3.700 euro.

Rezulta valoarea acestei proprietati prin aceasta metoda:

159.100 lei + 42.800lei + 16.100 lei=218.000 lei

VALOAREA DETERMINATĂ PRINVALOAREA DETERMINATĂ PRIN  
ABORDAREA PRIN COSTABORDAREA PRIN COST

218.000 LEI echivalent 50.400218.000 LEI echivalent 50.400  
EURO EURO 

VALOAREA NU  CONTINE T.V.A.VALOAREA NU  CONTINE T.V.A.

   4.2.2   Abordarea prin comparaţia vanzarilor   4.2.2   Abordarea prin comparaţia vanzarilor
Metoda comparaţiilor de piaţă utilizează analiza comparativă: estimarea valorii de piaţă se face 

prin  analizarea  pieţei  pentru  a  găsi  proprietăţi  similare  şi  compararea  acestor  proprietăţi  cu  cea 
evaluată. Premiza majoră a metodei este aceea ca valoarea de piaţă a unei proprietăţi imobiliare este în 
relaţie directă cu preţurile unor proprietăţi competitive şi comparabile. Analiza comparativă se bazează 
pe asemănările şi diferenţele între proprietăţi şi tranzacţii, care influenţează valoarea. Este o metodă 
globală care aplică informaţiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piaţa imobiliară, reflectate în 
mass-media sau alte  surse de informare.  Se bazează  pe valoarea  rezultată  în urma tranzacţiilor  cu 
imobile efectuate în zonă.

Pentru  estimarea  valorii  de  piaţă  a  activului  prin  această  metodă,  evaluatorul  a  apelat  la 
informaţiile provenite din tranzacţiile sau din ofertele de vânzare ale imobilelor din zona, precum şi la 
datele şi informaţiile existente în publicaţiile ce conţin rubrici de publicitate imobiliară. 

Aceasta metoda consta in analizarea elementelor de comparaţie intre proprietatea de evaluat si 
proprietati  similare  tranzacţionate  sau  ofertate  curent  pe  piaţa.  In  cele  ce  urmează  vom  analiza 
elementele a trei proprietati din aceeaşi zona.

În ANEXA A este prezentată determinarea valorii de piaţă prin metoda comparaţiei.

VALOAREA DE PIAŢĂ DETERMINATĂVALOAREA DE PIAŢĂ DETERMINATĂ  
PRIN COMPARAŢIEI VANZARILORPRIN COMPARAŢIEI VANZARILOR

207.200 LEI 207.200 LEI 
echivalent 47.900 EUROechivalent 47.900 EURO

VALOAREA NU CONTINE T.V.A.VALOAREA NU CONTINE T.V.A.

4.2.3 Abordarea  prin venit4.2.3 Abordarea  prin venit
Abordarea pe bază de venit reprezintă una din cele trei mari categorii de abordari  ale evaluării 

unei proprietăţi imobiliare, considerând proprietatea ca o investiţie generatoare de venituri. Valoarea 
de randament exprimă valoarea de piaţă a proprietăţii imobiliare în întregul ei  presupunând ca acesta 
este în perfectă stare şi realizează venituri din chirii.

Proprietăţile imobiliare care generează venituri se achizitionează ca investiţii, proprietarul fîind 
interesat de capacitatea de a produce venituri, acesta constituind elementul esential care influentează 
valoarea proprietăţii.

 In cazul proprietatii evaluate nu se poate aplica abordarea prin venit, neexistand pe piata date 
suficiente despre proprietati similare care ar genera venit din chirii. Fara date suficiente nu se poate 
estima valoarea de piata  a proprietatii prin abordarea prin venit.
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4.3. Reconcilierea valorii . Opinia evaluatorului
             Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revederea întregii lucrări, pentru a avea 
siguranţa ca datele disponibile, tehnicile analitice, logica, raţionamentele aplicate au condus la judecăţi 
consistente.
              Procesul de evaluare a constat in aplicarea a doua metode adecvate proprietatii subiect si 
anume:         
-           abordarea prin cost .................................................218.000 lei echiv. 50.400 Euro

abordarea  prin  comparatia 
vanzarilor..................207.200 lei echiv. 47.900 Euro

 Criteriile prin care se ajunge la estimarea valorii finale sunt: adecvarea, precizia si cantitatea 
de informatii.

Rezultatul final, obtinut in urma aplicarii a celor doua  metode enuntate, poate fi o valoare sau 
un interval de valori, in functie de datele avute la dispozitie si scopul evaluarii. Aceste valori sunt de 
obicei  diferite,  iar  valoarea  finala  este  obtinuta  in  urma  unei  analize  atat  a  informatiilor  cat  si  a 
metodelor utilizate. 

Rezultatul  final  poate  fi  o valoare sau un interval  de valori,  in functie  de datele  avute  la  
dispozitie si scopul evaluarii. 
 Având în vedere pe de o parte rezultatele obţinute prin aplicarea metodelor de evaluare, 
relevanţa acestora şi informaţiile de piaţă care au stat la baza aplicării lor şi pe de altă parte scopul 
evaluării şi caracteristicile proprietăţii imobiliare supuse evaluării, în opinia evaluatorului valoarea 
estimată pentru proprietatea în discuţie este 

207.200 lei echiv. 47.900 Euro
Valoarea nu contine TVA

Valoarea nu reprezintă un fapt, ci o estimare a celui mai probabil preţ care va fi platit pentru un bun 
sau serviciu, la o anumită dată, în conformitate cu o anumită definiţie a valorii. 

Valoarea estimată este subiectivă. Ea este rezultatul analizelor evaluatorului şi se bazează pe 
ipotezele si condiţiile limitative enuntate în raport. 

Deşi  estimarile  facute  s-au  bazat  pe  cercetările  şi  pe  informaţiile  care  au  fost  furnizate, 
evaluatorul nu garantează indeplinirea exactă a acestora datorită modificărilor majore ce pot interveni 
pe piaţă  într-un interval  scurt  de timp sau a situaţiilor  speciale  ce pot interveni  în tranzacţia  unei 
proprietăţi.  Astfel, valoarea estimată în urma evaluării proprietăţii trebuie considerată ca fiind ,,cea 
mai buna estimare”, a valorii proprietăţii în condiţiile date de definiţia Valorii de Piaţă, aşa cum apare 
ea în Standardele Internaţionale de Evaluare.       

Prezentul raport de evaluare a fost intocmit de catre:
    
                                                                       
                                                                   

Expert Evaluator 
Ec. MItroi Aurelian Dumitru               
Membru Titular Anevar                                       

                                                                                   
                     S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L.                     S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L.
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Anexa A
METODA COMPARAŢIEI DIRECTE

ANALIZA PROPRIETĂŢII IMOBILIARE PE PERECHI DE DATE
1 euro= 4,3233

ELEMENTE DE COMPARAŢIE PROPRIETATEA IMOBILIARĂ 
DE EVALUAT COMPARABILĂ A COMPARABILĂ B COMPARABILĂ C

PREŢ DE OFERTA Euro 124000 75000 120000
DATA TRANZACŢIEI/OFERTEI  octombrie octombrie octombrie
PREŢ DE VĂNZARE NEGOCIAT -20% 99.200 60.000 96.000
Dreptul de proprietate transmis integral integral integral integral
Corecţie pt.dr.de propr. transmis  0 0 0
PREŢ CORECTAT  99.200 60.000 96.000
Condiţii de finanţare  cash cash cash
Corecţie pt. condiţiile de finanţare  0 0 0
PREŢ CORECTAT  99200 60000 96000
Condiţii de piaţă la piata la piata la piata la piata

Corecţie pt. condiţiile de piaţă %  0 0 0
Corecţie pt. condiţiile de piaţă  0 0 0
PREŢ CORECTAT  99.200 60.000 96.000

Condiţii de localizare str. Filantropia
Gradina Botanica/ 

str. C-tin Lecca
str. Teodorini/ str. 

Nicolcescu
Univeristate/B-dul 
Carol-Tarancuta

Corecţie %  -10 15 0
Corecţie  -9920 9000 0
PREŢ CORECTAT  89280 69000 96000
Caracteristici fizice     
Suprafata teren 247,00 220 420 620
Diferenta suprafata teren  27,00 -173,00 -373,00

Corecţie pt. suprafata 148,84 euro/mp 4019 -25749 -55516
PREŢ CORECTAT  93299 43251 40484

Stadiul constructiei (finisaje)
necesita 

reparatii/nelocuibila buna/ finisaje bune
necesita 

reparatii/locuibila
necesita 

reparatii/locuibila
Corecţie %  -40 -15 -15
Corecţie  -37319 -6488 -6073
PREŢ CORECTAT  55979 36763 34411

An constructie anii 70 1988 anii 70 anii 50
Corecţie %  -15 0 15
Corecţie  -8397 0 5162
PREŢ CORECTAT  47582 36763 39573
Suprafata construita(desf) P / 247 mp P+1 / 180mp P / 120mp P/ 150 mp 
Diferenta suprafata desfasurata  67 127 97
Corecţie 55 euro/mp 3685 6985 5335
PREŢ CORECTAT  51267 43748 44908

Utilitati

apa+canal, 
energ.elec., 

gaze (trase pe 
prop)

apa+canal, 
energ.elec., 

gaze (trase pe 
prop)

apa+canal, 
energ.elec., 

gaze (trase pe 
prop)

apa+canal, 
energ.elec., 

gaze (trase pe 
prop)

Corecţie %  0 0 0
Corecţie  0 0 0
PREŢ CORECTAT  51267 43748 44908
Alte caracteristicii(anexe) nu da(garaj+beci) nu nu
Corecţie %  -15 0 0
Corecţie  -7690 0 0
PREŢ CORECTAT  43.577 43.748 44.908

CMBU comercial rezidential rezidential rezidential 

corecţie pentru CMBU
% 10 10 10

(Euro /mp) 4.358 4.375 4.491
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PREŢ CORECTAT  47.935 48.123 49.399
Componente nonimobiliare  nu nu nu
Corecţie totală brută  75.388 52.596 76.576
Corecţie totală brută în procente  60,80% 70,13% 63,81%
VALOAREA PROPUSĂ EURO 47.935    
VALOAREA PROPUSĂ EURO 
rot 47.900    
VALOAREA PROPUSĂ LEI 207.200    
Rotunjit: 358.187    

 *NOTA; Aceasta ajustare (-20%) nu este considerata o corectie ( nu este element de comparatie), ci o transformare a valorii 
de ofertare in pretul de vanzare (prin aproximarea marjei de negocierela data evaluarii, avand ca baza atitudinea participantilor 
pe piata, vanzatorii si cumparatorii). 

Corectii:
Corectia pentru drepturi de proprietate este zero pentru toate comparabilele
Corectia pentru conditiile de finantare este zero 
Corectia pentru conditiile de piata este zero
Corectia pentru localizare: se corecteaza negativ comparabila A -situata in zona mai bine cotate pe 
piata imobiliara, iar la comparabila B -corectie pozitiva, zona mai slab cotata pe piata imobiliara
Corectia pentru suprafata teren: se corecteaza comparabilele, functie de suprafetele acestora
Corectia pentru vechime: corectie negativa pentru comparabila A- an pif mai noua, iar la comparabila 
C-corectie pozitiva- an pif- mai veche
Corectia pentru finisaje: corectie negativa la comparabilele A, B si C- finisaje superioare sau care 
necesita reparatii curente- fata de proprietatea evaluata

Corectia pentru suprafata constr: se corecteaza comparabilele, in functie de suprafetele acestora
Corectia pentru alte caracteristicii: se corecteaza comparabila A-anexe 
Corectia pentru C.M.B.U.:corectie pozitiva la toate comparabilele-rezidential

Anexa B- Evaluarea terenului prin tehnica comparatiei
0,20 0,27 0,70
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Elemente de comparatie
teren de 
evaluat

Terenuri comparate
A B C D

Preţ unitar vanzare / ofertare (Euro / 
mp)

 
250 240 190 350

Data ofertarii
octombrie 

2011
octombrie 

2011
octombrie 

2011
octombrie 

2011
octombrie 

2011
Pret de vanzare negociat 
(Eur/mp) -30%

 
175,0 168,0 133,0 245,0

Drept de proprietate
integral integral integral integral integral

Corectie pt. Drept de proprietate % 0 0 0 0
(Euro /mp) 0 0 0 0

Pret corectat  175,0 168,0 133,0 245,0
Restrictii legale fara restrictii fara restrictii fara restrictii fara restrictii fara restrictii

corecţie pentru restrictii legale 
% 0 0 0 0

(Euro /mp) 0 0 0,00 0
Pret corectat  175,0 168,0 133,0 245,0
Conditii ale pietei la piata la piata la piata la piata la piata

corecţie pentru cond. de piata 
% 0 0 0 0

(Euro /mp) 0,00 0,00 0,00 0,00
Pret corectat  175,00 168,00 133,00 245,00
Localizare str. 

Filantropia, 
nr. 1 

Gh. Baritiu/ 
spate 

Farmacia 3 F

Facultatea 
Medicina 

Veche/Eroilor

str Poporului/ 
Gr. Botanica

G. Enescu/ 
Amaradiei

corecţie pentru localizare 
% 0 10 15 -20

(Euro /mp) 0,00 16,80 19,95 -49,00
Pret corectat  175,00 184,80 152,95 196,00
Caracteristici fizice teren - suprafata 
(mp)

247 230 500 720 280

corecţie pentru caracteristici fizice
% 0 -5 -10 0

(Euro /mp) 0,00 -9,24 -15,30 0,00
Pret corectat  175,00 175,56 137,66 196,00
Acces servitute drum asfaltat alee drum asfaltat drum asfaltat

corecţie pentru deschidere
% -10 -5 -10 -10

(Euro /mp) -17,50 -8,78 -13,77 -19,60
Pret corectat  157,50 166,78 123,89 176,40

Utilitatile  tehnico-edilitare disponibile

energ. 
electrica, 
apa-canal, 

gaze 

toate 
utilitatile

toate 
utilitatile

toate 
utilitatile

toate 
utilitatile

corecţie pentru utilitati 
% 0 0 0 0

(Euro /mp) 0,00 0,00 0,00 0,00
Pret corectat  157,50 166,78 123,89 176,40

Stare teren
constructie 
demolabile

liber liber constructie 
demolabila

liber

corecţie pentru stare teren
% -10 -10 0 -10

(Euro /mp) -15,75 -16,68 0,00 -17,64
Pret corectat  141,75 150,10 123,89 158,76
Forma teren/Construibil teren neregulata/da regulata/da regulata/da regulata/da regulata/da

corecţie pentru stare teren
% -5 -5 -5 -5

(Euro /mp) -7,09 -7,51 -6,19 -7,94
Pret corectat  134,66 142,60 117,70 150,82

CMBU comercial rezidential rezidential rezidential rezidential 

corecţie pentru CMBU
% 10 10 10 10

(Euro /mp) 14,18 15,01 12,39 15,88
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Pret corectat  148,84 157,61 130,08 166,70
Corecţie totala bruta  54,51 74,01 67,59 110,05
% din preţul de vanzare  31,15 44,05 50,82 44,92
Valoarea propusa este valoarea 
comparabilei A     
 148,84 Euro/mp    

#REF!  
constr 
demolabila   

Rezulta
Suprafata teren= 247,00 mp

Valoare lei/Euro = 4,3233
Valoare teren = 36.800 euro

rotunjit: 159.100 lei 36800,5921
459264

NOTA; Aceasta ajustare (-30%) nu este considerata o corectie ( nu este element de comparatie), ci o transformare a valorii de ofertare in 
pretul de vanzare (prin aproximarea marjei de negocierela data evaluarii, avand ca baza atitudinea participantilor pe piata, vanzatorii si 
cumparatorii). 
Explicatii corectii:
Restrictii legale: Nu s.au aplicat corectii toate comparabilele neavand alte restrictii

Localizare: La comparabila B si C s-a aplicat corectii pozitive, aceasta fiind in zona mai slab cotate pe piata imobiliara, decat prop de evaluat, 
iar pt comp D, s.a aplicat corectie negativa fiind situata intr.o zona mai atractiva;
Suprafata: Corectii negative la comparabilele  B si C, acestea avand  suprafete mai bine cotate pe piata imobiliara; 
Acces: Corectie pozitive la comparabil B -accesul facandu-se pe alee; 

Utilitati: Nu s.au aplicat corectii, terenurile comparabile avand toate utilitatile
Stare teren: S-au aplicat corectii negative pentru comparabile A, B si D, acestea fiind libere de constructii
Forma/Construibil: s-au aplicat corectii de 10% -deoarece pe aceste terenuri au forma regulata
C.M.B.U.:corectie pozitiva la toate comparabilele-destinatie rezidentiala

ANEXA.C

ABORDAREA PRIN METODA COSTURILOR 
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FISA NR.36 /Indreptar tehnic - iunie 2011 Curs EUR 4,3233 in data de 

   FISA DE CALCUL A VALORII CONSTRUCTIEI

METODA COSTURILOR SEGREGATE

LOCUINTA P

1. ADRESA: Craiova , str. Filantropiei, nr. 1

2. DATE DE REFERINTA: 69,21  

  - suprafata teren aferent (mp) 188,00 60,32 87

  - suprafata construita (mp) Ac 188,00 34,66  

  - arie desfasurata (mp) Ad cca. 188,00

  - arie utila (mp) Au 0,00

3. CALCULUL VALORII DE RECONSTRUCTIE

   3.1. Valoare unitara (lei / mp)

    Denumirea lucrarii UM Cant./mpADC Cost/UM
Cost 

lucrare 
(lei/mpAd)

% in 
total 
cost

Cost 
lucrare 
total, 

fara TVA

Stadiu 
executie 
lucrare

Cost 
lucrari 

executate

Excavatii   mc 0,4900 99,80 48,90 1,37% 7.414,17 100% 7.414,17

Umpluturi si compactari   mc 0,1600 46,90 7,50 0,21% 1.137,70 100% 1.137,70

Hidroizolatii si lucrari aferente   mp 0,3400 172,60 58,68 1,65% 8.897,25 100% 8.897,25

Beton armat   mc 0,2050 1291,00 264,66 7,44% 40.125,11 100% 40.125,11

Beton simplu   mc 0,3800 415,70 157,97 4,44% 23.949,68 100% 23.949,68

Zidarii   mc 0,6140 979,20 601,23 16,89% 91.154,04 100% 91.154,04

Inchideri si compartimentari   mp 0,0630 103,60 6,53 0,18% 989,55 100% 989,55

Confectii metalice   kg 1,8030 15,10 27,23 0,77% 4.127,71 100% 4.127,71

Termoizolatii   mp 0,9000 34,00 30,60 0,86% 4.639,35 100% 4.639,35

Termoizolatii conducte   mp 0,0200 32,50 0,65 0,02% 98,55 100% 98,55

Tamplarie din lemn   mp 0,2300 379,00 87,17 2,45% 13.216,10 100% 13.216,10

Tamplarie din PVC armat   mp 0,1250 769,40 96,18 2,70% 14.581,37 0% 0,00

Tamplarie metalica   kg 2,0000 16,50 33,00 0,93% 5.003,23 0% 0,00

Geamuri simple   mp 0,0270 41,10 1,11 0,03% 168,24 100% 168,24

Geamuri termopan   mp 0,2500 123,20 30,80 0,87% 4.669,68 100% 4.669,68

Geamuri armate   mp 0,0250 79,00 1,98 0,06% 299,44 0% 0,00

Pardoseli din mozaic venezian   mp 0,0420 250,00 10,50 0,30% 1.591,94 0% 0,00

Pardoseli din beton simplu   mp 0,1660 91,50 15,19 0,43% 2.302,85 100% 2.302,85

Pardoseli din gresie glazurata   mp 0,1950 153,60 29,95 0,84% 4.541,11 0% 0,00

Pardoseli din parchet   mp 0,3900 199,40 77,77 2,19% 11.790,33 0% 0,00

Tencuieli interioare   mp 4,3000 77,50 333,25 9,36% 50.525,00 100% 50.525,00

Zugraveli interioare   mp 3,4600 36,80 127,33 3,58% 19.304,57 100% 19.304,57

Placaje cu faianta la interior   mp 0,2400 115,80 27,79 0,78% 4.213,63 100% 4.213,63

Vopsitorii interioare   mp 0,4200 35,40 14,87 0,42% 2.254,18 100% 2.254,18

Tencuieli exterioare   mp 0,8000 145,50 116,40 3,27% 17.647,74 100% 17.647,74

Placaje exterioare   mp 0,6000 441,00 264,60 7,44% 40.116,77 0% 0,00

Trotuare exterioare   mp 0,1300 97,30 12,65 0,36% 1.917,75 0% 0,00

Sarpanta   mp 0,9000 99,90 89,91 2,53% 13.631,52 100% 13.631,52

Invelitoare, inclusiv astereala   mp 1,1060 123,60 136,70 3,84% 20.725,73 100% 20.725,73

Jgheaburi si burlane   ml 0,2600 52,20 13,57 0,38% 2.057,69 0% 0,00

Streasina infundata   mp 0,1300 114,10 14,83 0,42% 2.248,87 100% 2.248,87
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Tabachere si lucarne   mp 0,0200 281,30 5,63 0,16% 852,97 100% 852,97

Alte lucrari de constructii   % 3,0000  82,35 2,31% 12.485,81 100% 12.485,81

Bransament apa-canal   lei 1,0000 54,10 54,10 1,52% 8.202,26 100% 8.202,26

Coloane si legaturi sanitare   ml 0,5000 38,40 19,20 0,54% 2.910,97 100% 2.910,97

Obiecte si armaturi sanitare   lei 1,0000 81,60 81,60 2,29% 12.371,61 100% 12.371,61

Bransament electric   lei 1,0000 24,20 24,20 0,68% 3.669,03 100% 3.669,03
Cabluri, conductori, tevi 
electrice   ml 3,0500 7,30 22,27 0,63% 3.375,66 100% 3.375,66

Aparate electrice   lei 1,0000 21,10 21,10 0,59% 3.199,03 0% 0,00

Corpuri de iluminat   lei 1,0000 16,40 16,40 0,46% 2.486,45 0% 0,00

Bransament gaze   lei 1,0000 47,60 47,60 1,34% 7.216,77 0% 0,00

Centrala termica   lei 1,0000 30,80 30,80 0,87% 4.669,68 0% 0,00

Coloane si legaturi de incalzire   ml 0,3900 57,80 22,54 0,63% 3.417,66 0% 0,00

Corpuri de incalzire   kg 5,0000 11,20 56,00 1,57% 8.490,32 0% 0,00

Alte instalatii comune   % 3,0000  11,87 0,33% 1.800,28 100% 1.800,28

Diverse, organiz., proiectare   % 10,0000  323,51 9,09% 49.048,94 100% 49.048,94

TOTAL 

lei   3.559 100,00% 539.538  428.159

EUR     124.800  99.000
EUR/m
p     664  527

    4.2. Valoarea de reconstructie totala (lei) 428.159 lei

99.000 EUR

         99.000 EUR

5. STABILIREA GRADULUI DE UZURA 

* conditii de exploatare ---

* starea tehnica  buna

    5.1. Gradul de uzura fizica: 50,00% 214.100

       * Constructii 20% 50% 40

       * Inchideri si compartimentari 9% 50% 17

       * Finisaje 13% 50% 25

       * Instalatii 9% 50% 18

    5.2. Neadecvare functionala 20,00% 171.280

    5.3. Depreciere din cauze externe 20,00% 137.024

DEPRECIERE TOTALA ACUMULATA 90,00%

6. VALOAREA RAMASA CONSTRUCTIE 42.800 RON

9.900 EUR

53 EUR/MP

ANEXA D

ABORDAREA PRIN METODA COSTURILOR 
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FISA NR.36 /Indreptar tehnic - iunie 2011 Curs EUR 4,3233 in data de 

   FISA DE CALCUL A VALORII CONSTRUCTIEI

METODA COSTURILOR SEGREGATE

LOCUINTA P

1. ADRESA: Craiova , str. Filantropiei, nr. 1

2. DATE DE REFERINTA: 69,21  

  - suprafata teren aferent (mp) 59,00 60,32 87

  - suprafata construita (mp) Ac 59,00 34,66  

  - arie desfasurata (mp) Ad cca. 59,00

  - arie utila (mp) Au 0,00

3. CALCULUL VALORII DE RECONSTRUCTIE

   3.1. Valoare unitara (lei / mp)

    Denumirea lucrarii UM Cant./mpADC Cost/ 
UM

Cost 
lucrare 

(lei/mpAd)

% in 
total 
cost

Cost 
lucrare 
total, 

fara TVA

Stadiu 
executie 
lucrare

Cost 
lucrari 

executate

Excavatii mc 0,4900 99,80 48,90 1,37% 2.326,79 100% 2.326,79

Umpluturi si compactari   mc 0,1600 46,90 7,50 0,21% 357,05 100% 357,05

Hidroizolatii si lucrari aferente   mp 0,3400 172,60 58,68 1,65% 2.792,22 100% 2.792,22

Beton armat   mc 0,2050 1291,00 264,66 7,44% 12.592,46 100% 12.592,46

Beton simplu   mc 0,3800 415,70 157,97 4,44% 7.516,12 100% 7.516,12

Zidarii   mc 0,6140 979,20 601,23 16,89% 28.606,85 100% 28.606,85

Inchideri si compartimentari   mp 0,0630 103,60 6,53 0,18% 310,55 100% 310,55

Confectii metalice   kg 1,8030 15,10 27,23 0,77% 1.295,40 100% 1.295,40

Termoizolatii   mp 0,9000 34,00 30,60 0,86% 1.455,97 100% 1.455,97

Termoizolatii conducte   mp 0,0200 32,50 0,65 0,02% 30,93 100% 30,93

Tamplarie din lemn   mp 0,2300 379,00 87,17 2,45% 4.147,60 100% 4.147,60

Tamplarie din PVC armat   mp 0,1250 769,40 96,18 2,70% 4.576,07 0% 0,00

Tamplarie metalica   kg 2,0000 16,50 33,00 0,93% 1.570,16 0% 0,00

Geamuri simple   mp 0,0270 41,10 1,11 0,03% 52,80 100% 52,80

Geamuri termopan   mp 0,2500 123,20 30,80 0,87% 1.465,48 100% 1.465,48

Geamuri armate   mp 0,0250 79,00 1,98 0,06% 93,97 0% 0,00

Pardoseli din mozaic venezian   mp 0,0420 250,00 10,50 0,30% 499,60 0% 0,00

Pardoseli din beton simplu   mp 0,1660 91,50 15,19 0,43% 722,70 100% 722,70

Pardoseli din gresie glazurata   mp 0,1950 153,60 29,95 0,84% 1.425,14 0% 0,00

Pardoseli din parchet   mp 0,3900 199,40 77,77 2,19% 3.700,16 0% 0,00

Tencuieli interioare   mp 4,3000 77,50 333,25 9,36% 15.856,25 100% 15.856,25

Zugraveli interioare   mp 3,4600 36,80 127,33 3,58% 6.058,35 100% 6.058,35

Placaje cu faianta la interior   mp 0,2400 115,80 27,79 0,78% 1.322,36 100% 1.322,36

Vopsitorii interioare   mp 0,4200 35,40 14,87 0,42% 707,43 100% 707,43

Tencuieli exterioare   mp 0,8000 145,50 116,40 3,27% 5.538,39 100% 5.538,39

Placaje exterioare   mp 0,6000 441,00 264,60 7,44% 12.589,84 0% 0,00

Trotuare exterioare   mp 0,1300 97,30 12,65 0,36% 601,85 0% 0,00

Sarpanta   mp 0,9000 99,90 89,91 2,53% 4.277,98 100% 4.277,98

Invelitoare, inclusiv astereala   mp 1,1060 123,60 136,70 3,84% 6.504,35 100% 6.504,35

Jgheaburi si burlane   ml 0,2600 52,20 13,57 0,38% 645,76 0% 0,00

Streasina infundata   mp 0,1300 114,10 14,83 0,42% 705,76 100% 705,76

Tabachere si lucarne   mp 0,0200 281,30 5,63 0,16% 267,69 100% 267,69
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Alte lucrari de constructii   % 3,0000  82,35 2,31% 3.918,42 100% 3.918,42

Bransament apa-canal   lei 1,0000 54,10 54,10 1,52% 2.574,11 100% 2.574,11

Coloane si legaturi sanitare   ml 0,5000 38,40 19,20 0,54% 913,55 100% 913,55

Obiecte si armaturi sanitare   lei 1,0000 81,60 81,60 2,29% 3.882,58 100% 3.882,58

Bransament electric   lei 1,0000 24,20 24,20 0,68% 1.151,45 100% 1.151,45

Cabluri, conductori, tevi electrice   ml 3,0500 7,30 22,27 0,63% 1.059,38 100% 1.059,38

Aparate electrice   lei 1,0000 21,10 21,10 0,59% 1.003,95 0% 0,00

Corpuri de iluminat   lei 1,0000 16,40 16,40 0,46% 780,32 0% 0,00

Bransament gaze   lei 1,0000 47,60 47,60 1,34% 2.264,84 0% 0,00

Centrala termica   lei 1,0000 30,80 30,80 0,87% 1.465,48 0% 0,00

Coloane si legaturi de incalzire   ml 0,3900 57,80 22,54 0,63% 1.072,56 0% 0,00

Corpuri de incalzire   kg 5,0000 11,20 56,00 1,57% 2.664,52 0% 0,00

Alte instalatii comune   % 3,0000  11,87 0,33% 564,98 100% 564,98

Diverse, organiz., proiectare   % 10,0000  323,51 9,09% 15.393,02 100% 15.393,02

TOTAL 

lei   3.559 100,00% 169.323  134.369

EUR     39.200  31.100
EUR/m
p     664  527

    4.2. Valoarea de reconstructie totala (lei) 134.369 lei

31.100 EUR

5. STABILIREA GRADULUI DE UZURA 

* conditii de exploatare ---

* starea tehnica  buna

    5.1. Gradul de uzura fizica: 48,00% 69.888

       * Constructii 18% 45% 40

       * Inchideri si compartimentari 9% 50% 17

       * Finisaje 13% 50% 25

       * Instalatii 9% 50% 18

    5.2. Neadecvare functionala 20,00% 55.910

    5.3. Depreciere din cauze externe 20,00% 44.728

DEPRECIERE TOTALA ACUMULATA 88,00%

6. VALOAREA RAMASA CONSTRUCTIE 16.100 RON

3.700 EUR

63 EUR/MP

Teren de vanzare in Craiova, Dolj, Calea Bucuresti, Universitate
ID anunt:  373930 
(Valabila din 13/10/2011) 

   Sunt interesat de aceast anunt  

   Varianta printabila  

   Adauga la favorite   
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Teren Ultracentral Craiova, construibil P+2. Pret 56000 ero negociabil. 

Pret/mp: 250 EUR    alte   
valute

Detalii
Suprafata teren: 230 mp
Tip teren: intravilan 
Cadastru: da
Intabulare: da

Utilitati
• apa • canalizare
• curent electric 220V • gaz
• la sosea • miljloace de transport
• telefon  

   Inapoi  

Date contact persoana privata

Iagaru Olguta
Telefoane: 0761328399
Adresa e-mail: nicolae.iagaru@renault.com

Teren de vanzare in craiova, Dolj, ultracentral, Facultatea de medicina 
veche

ID anunt:  353931 
(Valabila din 17/10/2011) 

   Sunt interesat de aceast anunt  

   Varianta printabila  

   Adauga la favorite   

Latimea terenului este de 25 ml. Accesul se face din alee de 4 ml latime cu o lungime de 20 ml. 

Pret/mp: 240 EUR    alte   
valute

Detalii
Suprafata teren: 500 mp
Tip teren: intravilan 

Utilitati
• apa • canalizare
• curent electric 220V • curent electric 380V
• gaz • la sosea
• miljloace de transport • telefon
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   Inapoi  

Date contact agentie imobiliara

TYREX 
Craiova
Telefon: 0251.418.584
Fax: 
Mobil: 0723.175.522, 0745.764.996, 0722.691.517-COSMOTE
E-mail: agentia_tyrex@yahoo.com
Pagina web: http://tyrex.museimobiliare.ro
Persoana contact: Emilia Neagu
    Telefon: 0251 / 41.85.84
    Mobil: 0745.76.49.96
    E-mail: agentia_tyrex@yahoo.com

Teren de vanzare in Craiova, Dolj, Central , Gradina Botanica
ID anunt:  373897 
(Valabila din 13/10/2011) 

   Varianta printabila  

   Adauga la favorite   

Central, Gradina Botanica, vand teren 720 mp, deschidere 22 ml, toate utilitatile, certificat de urbanism: regim de înaltime S+P+ 2 E, Exceptional ca locatie, 
forma si dimensiuni. Pret atractiv si negociabil. Telefon 0747285524. 

Detalii
Suprafata teren: 720 mp
Front stradal: 22 m
Tip teren: intravilan parcelabil 
Cadastru: da
Intabulare: da
Destinatie anterioara: zona locuinte
Destinatie recomandata: zona rezidentiala

Utilitati
• apa • canalizare
• constructie pe teren • curent electric 220V
• gaz • la sosea
• miljloace de transport • telefon

Alte utilitati

toate utilitatile si facilitatile

   Inapoi  

Date contact persoana privata

SV
Telefoane: 0747285524
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Teren de vanzare in Craiova, Dolj, George Enescu, Amaradia-
ID anunt:  368671 
(Valabila din 18/10/2011) 

   Sunt interesat de aceast anunt  

   Varianta printabila  

   Adauga la favorite   

Terenul este situat in zona buna,linistita,forma lui fiind de trapez dreptunghic. 

Pret: 98.000 EUR  

Pret/mp: 350 EUR    alte   
valute

Detalii
Suprafata teren: 280 mp
Front stradal: 18 m
Tip teren: intravilan 
Cadastru: da
Intabulare: da
Destinatie anterioara: teren liber
Destinatie recomandata: locuinta,cabinet medical,birouri,

Utilitati
• apa • canalizare
• curent electric 220V • curent electric 380V
• la sosea  

   Inapoi  

Date contact agentie imobiliara

DORCAS IMOBILIARE 
Craiova
Telefon: 
Fax: 
Mobil: 0723.198.739 / 0786.103.979
E-mail: dorcasoffice@yahoo.com
Pagina web: 
Persoana contact: Popescu Teodor
    Telefon: 
    Mobil: 0723.198.739 / 0786.103.979
    E-mail: dorcasoffice@yahoo.com
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Casa de vanzare in Craiova, Dolj, Agronomie
ID anunt:  371420 
(Valabila din 13/10/2011) 

   Sunt interesat de aceast anunt  

   Varianta printabila  

   Adauga la favorite   

Casa cu 5 camere, spate Agronomie, 420 mp teren , centrala, toate utilitatile, 

str. Elena Teodorini cu str. Nicolcescu, Sc=120 mp.

Pret: 75.000 EUR 
neg. 

Detalii

   Inapoi  

Date contact agentie imobiliara

Capital Invest 
Craiova
Telefon: 0251.410127 , 0770.499.450
Fax: 
Mobil: 0722.339.447
E-mail: capital.invest_cr@yahoo.com
Pagina web: 
Persoana contact: Duroi Daniel
    Telefon: 0770.499.450
    Mobil: 0722.339.447
    E-mail: capital.invest_cr@yahoo.com
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Casa de vanzare in Craiova, Dolj, Gradina Botanica
ID anunt:  362403 - (ID intern agentie: 00002)
(Valabila din 05/10/2011) 

   Sunt interesat de aceast anunt  

   Varianta printabila  

   Adauga la favorite   

Pret: 124.000 EUR neg. 

Detalii
Numar camere: 4
Tip locuinta: decomandat
Suprafata utila: 120 mp
Suprafata teren: 220 mp
Front stradal: 9 m
Bai: 2
Bucatarii: 2
Garaje: 1
Material de constructie: caramida
An constructie: 1988
Cadastru: da
Intabulare: da
Stare imobil: buna

Utilitati
• aer conditionat • anexe
• apa rece curenta • canalizare
• centrala termica • curte
• faianta • garaj
• gaz • gresie
• parchet • subsol
• telefon  

   Inapoi  

Date contact agentie imobiliara

AKROPOLIS Craiova
Telefon: 0770.562.108
Fax: 0351.811.589
Mobil: 0722.793.009
E-mail: liviu_adn@yahoo.com
Pagina web: 
Persoana contact: Liviu
    Telefon: 0770.562.108
    Mobil: 0722.793.009
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Casa de vanzare in CRAIOVA, Dolj, CENTRU, UNIVERSITATE
-pe b-dul Carol intre Kubik si Tarancuta pe partea dreapta

ID anunt:  372323 
(Valabila din 14/10/2011) 

   Sunt interesat de aceast anunt  

   Varianta printabila  

   Adauga la favorite   

2 CASE IN CURTE DIN CARAMIDA CU PERETI FOARTE GROSI CU 6 SI RESPECTIV 3 CAMERE ,SE POT RENOVA SAU DEMOLA TERENUL 620MPSI POZITIA 
STRADALA SE PRETEAZA PENTRU BANCII,CLINICI SAU ORICE SPATIU COMERCIAL SAU LOCUINTA 

Pret: 120.000 EUR  

Detalii
Numar camere: 9
Tip locuinta: comandat
Nivele: S+P 
Suprafata utila: 150 mp
Suprafata teren: 620 mp
Front stradal: 5 m
Bai: 2
Bucatarii: 2
Mobilier: nemobilat
Material de constructie: caramida
Cadastru: da
Intabulare: da
Stare imobil: necesita reparatii
Destinatie anterioara: LOCUINTA
Destinatie recomandata: SPATIU COMERCIAL SAU LOCUINTA

Utilitati
• acoperis • anexe
• apa rece curenta • canalizare
• curte • faianta
• gaz • termoficare

Alte utilitati

FRONT STRADAL LA POARTA 5 M APOI SE LATESTE LA 12 M

   Inapoi  

Date contact agentie imobiliara

Ave Maria 
Craiova
Telefon: 0251.41.22.43
Fax: 
Mobil: 0732.873.644 0762.343.087 0744.34.81.94 0251.41.22.43
E-mail: avemariaimb@yahoo.com
Pagina web: 
Persoana contact: JIANU
    Telefon: 0251.41.22.43
    Mobil: 0732.873.644 0762.343.087 0744.34.81.94
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                                            Sinteza raportului de evaluare 
 

 Obiectul evaluării îl constituie terenul in suprafata de 247 mp, situat in Craiova, str. 
Filantropia nr. 1bis, jud. Dolj proprietatea ASOCIATIEI CRESTIN CATOLICA ORTODOXA, 
delimitat de punctele 128-64-130-129-49-114-113-50-51-34-33-125-126-127 din documentatia 
cadatrala anexata la prezentul raport.  

Scopul prezentului raport de evaluare este determinarea valorii de piata (aşa cum este 
definită în Standardele Internationale de Evaluare, Editia a opta – 2007). 
 Valoarea imobilului a fost determinată în conformitate cu standardele aplicabile acestui 
tip de valoare Ńinându-se cont de scopul pentru care s-a solicitat evaluarea, respectiv:  
                -GN 1 – Evaluarea proprietăŃii imobiliare 
                -IVS 1 – Valoarea de piata – tip de valoare 
                -IVS 3 – Raportarea evaluarii 
 Solicitantul evaluarii: prezentul raport de evaluare a fost intocmit la cererea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova.  

Baza Evaluarii: valoarea de piata 
 Data evaluarii: 17.10.2011 
            Curs BNR 1Euro = 4,3233 lei din 17.10.2011 
 Drepturile evaluate: dreturile depline asupra proprietatii 
 Valorile de piata estimate:     
-           tehnica prin comparatiei vanzarilor.......................  100.700 lei echiv. 23.300 Euro 
- tehnica extractiei....................................  109.000 lei echiv. 25.212 Euro 
 Raportul a fost structurat dupa cum urmează:  
          (1) GeneralităŃi – în care se gasesc principalele elemente cu caracter specific care 
delimitează modul de abordare al evaluării  
           (2) Descrierea proprietatii imobiliare – cu informaŃii referitoare la proprietar, respectiv la 
imobilui în cauză. 
           (3)  Analiza pietei imobiliare - conŃine analiza pietei imobiliare, piata spatiilor cu 
destinatie de birouri 
           (4) Evaluarea imobilului –analiza celei mai bune utilizari, evaluarea terenului si 
abordarile in evaluare 
           (5) Anexe – documente de proprietate, planuri, comparabile 

 In urma aplicarii metodelor de evaluare, relevanŃa acestora şi informaŃiile de piaŃă care 
au stat la baza aplicării lor şi pe de altă parte scopul evaluării şi caracteristicile proprietăŃii 
imobiliare supuse evaluării, în opinia evaluatorului valoarea estimata pentru proprietatea în 
discuŃie este: 

100.700 lei echivalent  23.300 Euro  
Valoarea nu contine TVA 

Valoarea a fost exprimată Ńinând seama exclusiv de ipotezele, condiŃiile limitative şi 
aprecierile exprimate în prezentul raport şi este valabilă în condiŃiile economice şi juridice 
menŃionate în raport; 

Valoarea este valabilă numai pentru destinaŃia precizată în raport; 
            Valoarea nu reprezintă un fapt, ci o estimare a celui mai probabil preŃ care va fi platit 
pentru un bun sau serviciu, la o anumită dată, în conformitate cu o anumită definiŃie a valorii.  

                                                                                                                                                          
Expert Evaluator Ec. Mitroi Aurelian Dumitru 

                                                                                                            Membru Titular Anevar 

                                                                                            
                                                                                                      SS..CC..  LLEERROO  AADDVVAANNCCEEDD  CCOONNSSUULLTTIINNGG  SS..RR..LL.. 
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CAPITOLUL I . GENERALITATI 

 
Executantul lucrării: 
S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L. reprezentată prin Ec. Mitroi Aurelian 

Dumitru, membru titular al AsociaŃiei NaŃionale a Evaluatorilor din Romania, cu legitimaŃia nr. 12610, 
în baza solicitării Consiliului Local al Municipiului Craiova (Comanda  nr. 146915/17.10.2011), am 
efectuat raportul de evaluare al terenului in suprafata de 247 mp, situat in Craiova, str. Filantropia nr. 
1bis, jud. Dolj, proprietatea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 

1.1.Obiectul supus evaluării este constituit din: 
Dreptul de proprietate asupra terenului  in suprafata de 247 mp delimitat de punctele 128-64-

130-129-49-114-113-50-51-34-33-125-126-127 din documentatia cadatrala, situat in Craiova,                  
str. Filantropia, nr. 1bis, jud. Dolj. 

 
1.2.Scopul acestui raport de evaluare este determinarea valorii de piata a imobilului, in vederea 

realiazarii schimbului prevazut la art. 2 din H.C.L. nr. 79/25.02.2010. Prezentul Raport de evaluare se 
adresează  Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
            Având în vedere Statutul ANEVAR şi Codul deontologic al profesiunii de evaluator, 
evaluatorul işi asumă răspunderea decât faŃă de client şi destinatarul lucrarii. 
     
           1.3.Baza de evaluare  o reprezinta  estimarea valorii de piata a spatiului evaluat.  

Conform Standardelor InternaŃionale de Evaluare (IVS 1/ 2007), valoarea de piaŃă reprezintă 
suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător decis 

şi un vânzător hotărât, într-o tranzacŃie cu preŃ determinat obiectiv, după o activitate de marketing 

corespunzătoare, în care părŃile implicate au acŃionat în cunoştinŃă de cauză, prudent şi fără 

constrângere.  

Metodologia de estimare a “valorii de  piaŃă” a Ńinut cont de scopul evaluării, tipul 
proprietăŃilor şi de recomandările standardelor ANEVAR: GN 1 – Evaluarea proprietatilor imobiliare. 
             

 1.4.Data evaluarii : Valoarea estimata in prezentul raport este valabila la 17.10.2011 .  
Curs BNR la data evaluarii : 1euro = 4.3233 lei. 

InspecŃia proprietăŃii a fost realizată  la data de 17.10.2011 de către Cojocaru Adrian Cristinel 
si reprezentantul Primariei, domnul Marta Stelian. Au fost preluate informaŃii referitoare la 
proprietatea evaluată şi s-au realizat fotografii. Nu s-au realizat investigaŃii privind eventualele 
contaminări ale terenului sau amplasamentelor învecinate. 
              

 1.5.Standardele aplicate :in elaborarea prezentului raport de evaluare au fost luate în 
considerare următoarele standarde promovate si recomandate de catre ANEVAR, aplicabile acestui tip 
de valoare specific scopului evaluarii. 

GN 1 – Evaluarea Proprietatii Imobiliare; 
IVS 1 – Valoarea de piata – tip de valoare; 
IVS 3 – Raportarea evaluarii. 

    
 1.6. Procedura de evaluare  
 Procedura de evaluare este conformă cu standardele, recomandările şi metodologia de lucru 
adoptate de către ANEVAR.Baza evaluarii în prezentul  raport este  estimarea valorii redeventei. 
   Etapele parcurse pentru determinarea acestei valori au fost: 
- documentarea, pe baza unei liste de informatii solicitate clientului; 
- inspectia porprietatii; 
- stabilirea limitelor şi ipotezelor care au stat la baza elaborarii raportului; 
- selectarea tipului de valoare estimata in prezentul raport;  



LERO ADVANCED CONSULTING 
                                                                                                                             RAPORT DE EVALUARE 
 

 4 

- analiza tuturor informaŃiilor culese, interpretarea  rezultatelor din punct de vedere al evaluării; 
- aplicarea abordarilor pentru determinarea valorii şi fundamentarea opiniei evaluatorului 
      
   1.7.Documentele şi  sursele de informatii ce stau la baza evaluării sunt: 
- Hotararea nr. 169 a Consiliului Local al Municipiului Craiova 
- Contract de vanzare cumparare, incheiere de autentificare nr. 2458/13.10.2006, BNP Doina Faurar 
- Documentatia cadastrala cu numar cadastral 20754. 
La data evaluarii nu a fost prezentata documentatie de dezmembrare pentru lotul supus evaluarii in 
suprafata de 247 mp. Acesta a fost considerat ca fiind delimitat de punctele cadastrale 128-64-130-
129-49-114-113-50-51-34-33-125-126-127, aferente documentatiei cadastrale a intregii proprietati a 
Asociatiei Crestin Catolica Ortodoxa ce este formata din terenul in suprafata de 2.278 mp si 
constructiile edificate pe acesta. 
            Documentele atestă dreptul de proprietate asupra imobilului, însă nu se poate da nici o garanŃie 
asupra legalităŃii şi corectitudinii lor, evaluatorul nefiind calificat în acest domeniu. 
            Alte informaŃii necesare existente în bibliografia de specialitate, respectiv: ziare locale, agentii 
imobiliare locale, internet, Institutul National NaŃională de Statistică – prin buletinele emise. 

             1.8. Clauza de nepublicare 
               Prezentul raport de evaluare este confidential, destinat numai scopului precizat si numai pentru 
uzul clientului si al destinatarului. 
             Raportul de evaluare sau oricare altă referire la acesta nu poate fi publicat, nici inclus într-un 
document destinat publicităŃii fără acordul scris şi prealabil al evaluatorului cu specificarea formei şi 
contextului în care urmează să apară. Publicarea, parŃială sau integrală, precum şi utilizarea lui de către 
alte persoane decât cele de la pct. 1.1, atrage dupa sine încetarea obligaŃiilor contractuale.  

 
                1.9. Ipoteze si conditii limitative  
             Principalele ipoteze şi conditii limitative de care s-a Ńinut seama în elaborarea prezentului 
raport de evaluare sunt următoarele: 

               Ipoteze: 
-Aspectele juridice se bazeaza exclusiv pe informaŃiile şi documentele furnizate de către 

proprietarul terenului şi au fost prezentate fără a se întreprinde verificări sau investigaŃii suplimentare. 
Se presupune că titlul de proprietate este bun şi marketabil, în afara cazului în care se specifică altfel; 
InformaŃia furnizată de către terŃi este considerată de încredere, dar nu i se acordă garanŃii pentru 
acurateŃe; 

-Se presupune că nu există condiŃii ascunse sau neaparente ale solulului  care să influenŃeze 
valoarea. Evaluatorul nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru asemenea condiŃii sau pentru obŃinerea 
studiilor necesare pentru a le descoperi; 

-Se presupune că amplasamentul este în deplină concordanŃă cu toate reglementările locale şi 
republicane privind mediul înconjurător în afara cazurilor când neconcordanŃele sunt expuse, descrise 
şi luate în considerare în raport; 

-Din informaŃiile deŃinute de către evaluator, nu există nici un indiciu privind existenŃa unor 
contaminări naturale sau chimice care afectează valoarea proprietăŃii evaluate sau valoarea 
proprietăŃilor vecine. Evaluatorul nu are cunostinŃă de efectuarea unor inspecŃii sau a unor rapoarte 
care să indice prezenŃa contaminanŃilor sau materialelor periculoase şi nici nu a efectuat investigaŃii 
speciale în acest sens. Valorile sunt estimate în ipoteza că nu există aşa ceva. Dacă se va stabili ulterior 
că există contaminări pe orice proprietate sau pe oricare alt teren vecin sau că au fost sau sunt puse în 
funcŃiune mijloace care ar putea să contamineze, aceasta ar putea duce la diminuarea valorii raportate; 

- Evaluatorul consideră că presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost 
rezonabile în lumina informatiilor ce sunt disponibile la data evaluării; 

- S-a presupus că legislaŃia în vigoare se va menŃine şi nu au fost luate în calcul eventuale 
modificări care pot să apară în perioada următoare; 



LERO ADVANCED CONSULTING 
                                                                                                                             RAPORT DE EVALUARE 
 

 5 

- Alegerea metodei de evaluare prezentate în cuprinsul raportului s-a făcut Ńinând seama de tipul 
valorii exprimate si de informatiile disponibile; 
           

   CondiŃii limitative: 
-intrarea în posesia unei copii a acestui raport nu implică dreptul de publicare a acestuia; 

evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat să ofere în continuare consultanŃă sau să depună 
mărturie în instanŃă relativ la proprietăŃile în chestiune, în afara cazului în care s-au încheiat astfel de 
înŃelegeri în prealabil; 

-nici prezentul raport, nici părŃi ale sale (în special concluzii referitor la valori, identitatea 
evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fără acordul prealabil al evaluatorului; 
orice valori estimate în raport se aplică terenului evaluat, luat ca intreg şi orice divizare sau distribuire 
a valorii pe interese fracŃionate va invalida valoarea estimată, în afara cazului în care o astfel de 
distribuire a fost prevăzută în raport; 

      -raportul de evaluare este valabil în condiŃiile economice, fiscale, juridice şi politice de la data 
întocmirii sale. Dacă aceste condiŃii se vor modifica concluziile acestui raport îşi pot pierde valabilitatea. 

      -prezentul raport de evaluare a fost intocmit in scopul estimarii valorii de piata pentru spatiul  
evaluat.  
     - La data evaluarii nu a fost prezentata documentatie de dezmembrare pentru lotul supus 

evaluarii in suprafata de 247 mp, acesta a fost considerat ca fiind delimitat de punctele cadastrale 
128-64-130-129-49-114-113-50-51-34-33-125-126-127, din documentatiua cadastrala aferenta 
intregii proprietatii a Asociatiei Crestin Catolica Ortodoxa ce este formata din terenul in suprafata 
de 2.278 mp si constructiile edificate pe acesta. 
 - Nu a fost prezentat Certificat de Urbanism privind terenul, deci nu se cunosc eventualele 
restrictii. 

 
 

                             CAPITOLUL II. PROPRIETATEA IMOBILIARA 
 
 

2.1.Dreptul de proprietate 
Amplasamentul situat in Craiova, str. Filantropia, nr. 1 bis compus din teren in suprafata de 

247 mp, apartine Asociatiei Crestin Catolica Ortodoxa.  
Dreptul de proprietate este stabilit prin:  

- Contract de vanzare cumparare, incheiere de autentificare nr. 2458/13.10.2006, BNP Doina Faurar 
- Documentatia cadastrala cu numar cadastral 20754. 

             
            2.2. Descrierea proprietatii 

Terenul in suprafata de 247 mp este delimitat conform hotarii nr. 79 a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova  si al proprietarului de punctele 128-64-130-129-49-114-113-50-51-34-33-125-
126-127 din documentatia cadastrala. In prezent acesta face parte din suprafata totala de 2.278 mp. 
Accesul la acest teren se va face prin restul de proprietate, terenul neavand un acces direct la strada. 
Forma terenului este neregulata, in unele locuri acesta avand latimea mai mica de 1m, ceea ce nu ofera 
terenului posibilitatea de a fi edificate pe acesta constructii. delimitarea facandu-se prin gard de placi 
de beton si ziduri aferente constructiilor. Pe teren este un robinet de apa potabila, restul utilitatilor fiind 
la limita de proprietate. 
Terenul prin care se face acceul are deschidere la strazile Finaltropia si Brestei.  
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Harta amplasare teren 

 

 
Platforma depozitare gunoi situata pe acest teren   delimitare teren cu cladire 

   
Accesul pe teren din restul corpului de proprietate   
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   Robinet situat pe acest teren                             aleea prin care se poate face accesul din str. Brestei 

   
aleea prin care se poate face accesul din str. Brestei 

   
aleea prin care se poate face accesul din str. Brestei  retea de canalizare la limita terenului 

   
 

 
 

CAPITOLUL III. ANALIZA PIETEI IMOBILIARE 
 

 3.1. Piata specifica 
Piata imobiliara se poate defini ca fiind interactiunea dintre persoanele (fizice sau juridice) care 

schimba drepturi de proprietate contra altor bunuri, cum ar fi banii. Aceasta piata se defineste pe baza 
tipului de proprietate, potentialul de a produce venituri, localizare, caracteristicile investitorilor si 
chiriasilor tipici. Piata imobiliara este influentata de atitudinile, motivatiile si interactiunile 
vanzatorilor si cumparatorilor si are caracteristici diferite de cele ale pietelor eficiente (este foarte 
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sensibila la situatia pietei de munca si stabilitatea veniturilor, deciziile de cumparare sunt influentate 
de tipul de finantare, durata rambursarii si rata dobanzii, este o piata care nu se autoregleaza, ci este 
afectata de multe reglementari guvernamentale si locale, informatiile despre tranzactii similare nu sunt 
imediat disponibile, exista decalaj intre cerere si oferta, cererea poate fi volatila datorita unor 
schimbari rapide in marimea si structura populatiei) 

Piata specifica a proprietatii evaluate este reprezentata de piata terenurilor intravilane  din zona 
median- centrala Mun. Craiova. In analiza acestei pietei specifice  am investigat aspecte legate de 
situatia economico-sociala si dezvoltarea urbanistica a zonei si subzonei, populatia sa, trenduri ale 
ultimilor ani, cererea  specifica si oferta competitiva pentru tipul de proprietate delimitat. 
             Piata imobiliara din Municipiul Craiova respectiv subpiata terenurilor a inregistrat o scadere 
mare in anii 2009 si 2010, respectiv inceputul anului 2011.  
             Pe segmentul de piata la care ne referim, respectiv terenuri libere, preturile au scazut anul 
acesta cu pana la 20% in comparatie cu anul 2010.  
             Zona centrala ramane ca avand cea mai mare atractivitate iar preturile sunt cuprinse in 
intervalul 100-400 euro/mp, deosebirile constand in forma terenului, suprafata, acces, vecinatati etc. 
  
 3.2. Oferta competitiva  
             Pe segmentul de piata la care ne referim, respectiv terenuri libere, in zona mediana a Mun. 
Craiova unde este situat terenul evaluat exista putine terenuri libere in zona iar preturile sunt cuprinse 
intre  100 - 400 EUR/mp in functie de amplasament, utilitati, forma si suprafata. 
             Bineinteles ca pe fundalul unei crize economice ca cea actuala negocierile tind pana  la 
reduceri de 25% din pretul oferit , uneori negocierile ajungand sa scada foarte mult pretul vanzatorilor. 

 
3.3. Analiza cererii 
Criza economico-financiara inceputa la sfarsitul anului 2008 a afectat atat profiturile 

investitorilor imobiliari cat si puterea financiara a cumparatorilor medii. 
             Cererea este mica in comparatie cu oferta pe piata terenurilor, aceasta datorita faptului ca 
potentialii investitori sunt rari. 
                
            3.4.Echilibrul pieŃei. Raportul cerere-oferta 
             In prezent punctul de echilibru al subpietei terenurilor nu este atins. Se poate considera ca 
piata este o piata a cumparatorilor, datorita in principal ingreunarii accesului la capital. 
 Se observa o lipsa a ofertelor de cumparare pentru terenuri de peste 100.000 EUR. Numarul cel 
mai redus de tranzactii s-a inregistrat in cazul terenurilor intravilane de suprafate mari, deoarece 
dezvoltatorii imobiliari nu mai sunt dispusi sa isi asume riscul unor proiecte rezidentiale in conditiile 
actuale de instabilitate economica. 
 Se poate considera ca piata terenurilor este in scadere. Scaderea preturilor s-a atenuat in 
ultimele 12 luni, In ceea ce priveste piata terenurilor, cererea s-a orientat catre proprietati cu suprafete 
medii  cca 400-500 mp,  cu toate utilitatile sau cu posibilitati de racordare la utilitati cu, pe care se pot 
construi blocuri de locuinte. 
            Punctul de echilibru intre cerere si oferta nu s-a atins si nu se va intampla acest lucru nici in 
viitorul apropiat in conditiile in care economia trece printr-o criza profunda. 
       

     CAPITOLUL IV. EVALUAREA PROPRIETATII  
 
4.1 Cea mai buna utilizare  
 
Unul dintre principiile evaluării proprietăŃilor imobiliare îl constituie „Cea mai bună utilizare”. 

Principiul susŃine că în scopul estimării valorii de piaŃă, proprietatea trebuie tratată în ipoteza celei mai 
bune utilizări. 
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Cea mai bună utilizare este definită „ utilizarea rezonabilă, probabilă si permisibil legal a unui 
teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar si care 

conduce la  cea mai mare valoare a proprietăŃii”. 
 Având in vedere amplasarea imobilului in incinta unui spital,  evaluatorul estimează ca cea mai 
buna utilizare a activului evaluat este cea de spatiu medical ( policlinica, laborator analize). 

 
4.2. Evaluarea proprietatii 
 
Valoarea unui teren este influentata in permanenta de cerere  si oferta. Anticiparea,schimbarea 

substitutia si echilibrul sunt principiile evaluarii care la randul lor au influenta asupra valorii terenului . 
Punctul de echilibru nu este atins , nici macar pe termen scurt de aceea valoarea terenului este in mare 
masura influentata de cerere. 
           Terenul liber este o proprietate imobiliara cu  caracter specific iar tehnicile de evaluare 
recunoscute de standardele ANEVAR sunt:  

• comparatia vanzarilor-este metoda cea mai uzuala si se poate utiliza cand exista suficiente 
date despre vanzari pe piata specifica 

• parcelarea si dezvolatarea-se foloseste atunci cand parcelarea si dezvoltarea reprezinta 
utilizarea cea mai importanta a parcelei de teren in curs de evaluare. 

• repartizarea(alocarea)-se bazeaza tot pe vanzari de terenuri pentru a stabili un raport intre 
valoarea terenului si cea a proprietatii( cand avem si constructii pe teren) 

• extractia- se estimeaza valoarea terenului prin diferenta  dintre pretul de vanzare al unor 
proprietati comparabile si valoarea amenajarilor terenului si constructiilor. 

• tehnica reziduala a terenului- identifica venitul net din exploatare atribuit terenului si il 
capitalizeaza cu o rata adecvata luata din piata. 

• capitalizarea rentei funciare(chirie)- se poate aplica doar cand se unosc rente/chirii de 
comparatie precum si rate de capiatlizare din vanzari de terenuri  

              Baza evaluarii realizate in prezentul raport este valoarea de redeventa asa cum este definita in 
Standardele Internationale de Evaluare. Avand in vedere elementele caracteristice ale imobilului, 
amplasarea acestuia, scopul evaluarii precum si informatiile disponibile, pentru determinarea acestei 
valori au fost aplicate urmatoarele metode/tehnici de evaluare:              

     - tehnica comparatiei vanzarilor; 
                  - tehnica extractiei 

 
4.2.1. Tehnica comparatiei vanzarilor 
 

           Premisa majora a metodei comparatiei vanzarilor este aceea ca valoarea de piata a unei 
proprietati imobiliare este direct in relatie cu preturile unor proprietati competitive si comparabile.. 
   Procedura de baza in aplicarea metodei comparatiei vanzarilor consta in parcurgerea 
urmatoarelor etape: 
           - cercetarea pietei pentru a obtine informatii despre tranzactii de proprietati imobiliare similare 
cu proprietatea de evaluat in ceea ce priveste tipul de proprietate, data vanzarii, dimensiunile, 
localizarea si zonarea; 
           - verificarea informatiilor prin confirmarea ca datele obtinute sunt reale si corecte si ca 
tranzactiile au fost obiective; 
           - alegerea unor criterii de comparatie relevante si elaborarea unei analize comparative pe fiecare 
criteriu; 
            - compararea proprietatilor comparabile cu proprietatea evaluata, utilizand elementele de 
comparatie si ajustarea adecvata a pretului de vanzare a fiecarei proprietati comparabile sau daca nu e 
posibila compararea , se trece la scoaterea din categoria comparabile; 
            - analiza rezultatelor evaluarii si stabilirea unor valori unice sau unui interval de valori. Intr-o 
piata nedecisa si foarte dinamica , un interval de valori poate fi o concluzie mai buna decat o singura 
valoare.   
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        Elementele de comparatie sunt urmatoarele:  
 
 
 
 

Terenuri comparate 

Elemente de comparatie 
teren de 
evaluat A B C D 

PreŃ unitar vanzare / ofertare (Euro / 
mp) 

  

250 240 190 350 

Data ofertarii 
octombrie 

2011 
octombrie 

2011 
octombrie 

2011 
octombrie 

2011 
octombrie 

2011 
Pret de vanzare negociat  
(Eur/mp) -30% 

  

175,0 168,0 133,0 245,0 

Drept de proprietate 
integral integral integral integral integral 

Restrictii legale fara restrictii fara restrictii fara restrictii fara restrictii fara restrictii 

Conditii ale pietei  la piata la piata la piata la piata la piata 

Localizare str. 
Filantropia, 
nr. 1 / plan 2 

Gh. Baritiu/ 
spate 

Farmacia 3 F 

Facultatea 
Medicina 

Veche/Eroilor 

str Poporului/ 
spate Gr. 
Botanica 

G. Enescu/ 
Amaradiei 

Caracteristici fizice teren - suprafata 
(mp) 

247 230 500 720 280 

Acces  servitute stradal alee stradal stradal 

Utilitatile  tehnico-edilitare disponibile 

energ. 
electrica, 
apa-canal, 
gaze  

toate 
utilitatile 

toate 
utilitatile 

toate 
utilitatile 

toate 
utilitatile 

Stare teren 

 liber liber liber constructie 
demolabila 

liber 

Forma teren/Construibil teren neregulata/nu regulata/da regulata/da regulata/da regulata/da 

CMBU 
liber rezidential  rezidential  rezidential  rezidential  

 
       În ANEXA A este prezentată determinarea valorii de piaŃă prin tehnica comparaŃiei vanzarilor: 

VALOAREA DE PIAłĂ ESTIMATA  
PRIN TEHNICA COMPARAłIEI 

VANZARILOR 

 
100.700 LEI 

echivalent  23.300 EURO 

VALOAREA NU CONTINE T.V.A. 
     
           4.2.2. Tehnica extractiei 
 

Tehnica extractiei este o varianta a metodei proportiei si anume valoarea terenului este extrasa 
din pretul de vanzare al unei proprietati prin scaderea contributiei constructiei prin costuri si 
deprecieri. 

În ANEXA B este prezentată determinarea valorii de piaŃă prin tehnica extractiei. 
  
VVAALLOOAARREEAA  DDEE  PPIIAATTAA  EESSTTIIMMAATTAA    PPRRIINN  

TTEEHHNNIICCAA  EEXXTTRRAACCTTIIEEII 
110099..000000  LLEEII    

eecchhiivvaalleenntt  2255..221122  EEUURROO  

VVAALLOOAARREEAA  NNUU  CCOONNTTIINNEE  TT..VV..AA..  
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4.3. Reconcilierea valorii . Opinia evaluatorului 
 

             Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revederea întregii lucrări, pentru a avea 
siguranŃa ca datele disponibile, tehnicile analitice, logica, raŃionamentele aplicate au condus la judecăŃi 
consistente. 
              Procesul de evaluare a constat in aplicarea a doua metode adecvate proprietatii subiect si 
anume:          
- tehnica comparatiei vanzarilor .................. 100.700 LEI echivalent  23.300 EURO  
- tehnica extractiei.......................................... 109.000 LEI  echivalent 25.212 EURO 

 
  Criteriile prin care se ajunge la estimarea valorii finale sunt: adecvarea, precizia si cantitatea 
de informatii. 

Rezultatul final, obtinut in urma aplicarii a celor doua  metode enuntate, poate fi o valoare sau 
un interval de valori, in functie de datele avute la dispozitie si scopul evaluarii. Aceste valori sunt de 
obicei diferite, iar valoarea finala este obtinuta in urma unei analize atat a informatiilor cat si a 
metodelor utilizate.  

Rezultatul final poate fi o valoare sau un interval de valori, in functie de datele avute la  
dispozitie si scopul evaluarii.  
  Având în vedere pe de o parte rezultatele obŃinute prin aplicarea metodelor de evaluare, 
relevanŃa acestora şi informaŃiile de piaŃă care au stat la baza aplicării lor şi pe de altă parte scopul 
evaluării şi caracteristicile proprietăŃii imobiliare supuse evaluării, în opinia evaluatorului valoarea 
estimată pentru proprietatea în discuŃie este  

100.700 LEI echivalent  23.300 EURO. 

Valoarea nu contine TVA 
 
Valoarea nu reprezintă un fapt, ci o estimare a celui mai probabil preŃ care va fi platit pentru un 

bun sau serviciu, la o anumită dată, în conformitate cu o anumită definiŃie a valorii.  
Valoarea estimată este subiectivă. Ea este rezultatul analizelor evaluatorului şi se bazează pe 

ipotezele si condiŃiile limitative enuntate în raport.  
Deşi estimarile facute s-au bazat pe cercetările şi pe informaŃiile care au fost furnizate, 

evaluatorul nu garantează indeplinirea exactă a acestora datorită modificărilor majore ce pot interveni 
pe piaŃă într-un interval scurt de timp sau a situaŃiilor speciale ce pot interveni în tranzacŃia unei 
proprietăŃi. Astfel, valoarea estimată în urma evaluării proprietăŃii trebuie considerată ca fiind ,,cea 
mai buna estimare”, a valorii proprietăŃii în condiŃiile date de definiŃia Valorii de PiaŃă, aşa cum apare 
ea în Standardele InternaŃionale de Evaluare.         

Prezentul raport de evaluare a fost intocmit de catre: 
                                                                            
                                                                    

Expert Evaluator  
Ec. Mitroi Aurelian Dumitru                
Membru Titular Anevar                                        

 
 
                                                                                    

                                          SS..CC..  LLEERROO  AADDVVAANNCCEEDD  CCOONNSSUULLTTIINNGG  SS..RR..LL.. 
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Anexa 1- Evaluarea terenului prin tehnica comparatiei vanzarilor 
     0,70 

Terenuri comparate 

Elemente de comparatie 
teren de 
evaluat A B C D 

PreŃ unitar vanzare / ofertare (Euro / 
mp) 

  

250 240 190 350 

Data ofertarii 
octombrie 

2011 
octombrie 

2011 
octombrie 

2011 
octombrie 

2011 
octombrie 

2011 
Pret de vanzare negociat  
(Eur/mp) -30% 

  

175,0 168,0 133,0 245,0 

Drept de proprietate 
integral integral integral integral integral 

% 0 0 0 0 Corectie pt. Drept de proprietate 
(Euro /mp)  0 0 0 0 

Pret corectat   175,0 168,0 133,0 245,0 

Restrictii legale fara restrictii fara restrictii fara restrictii fara restrictii fara restrictii 

% 0 0 0 0 

corecŃie pentru restrictii legale  (Euro /mp)  0 0 0,00 0 
Pret corectat   175,0 168,0 133,0 245,0 
Conditii ale pietei  la piata la piata la piata la piata la piata 

% 0 0 0 0 

corecŃie pentru cond. de piata  (Euro /mp)  0,00 0,00 0,00 0,00 
Pret corectat   175,00 168,00 133,00 245,00 
Localizare str. 

Filantropia, 
nr. 1 / plan 2 

Gh. Baritiu/ 
spate 

Farmacia 3 F 

Facultatea 
Medicina 

Veche/Eroilor 

str Poporului/ 
spate Gr. 
Botanica 

G. Enescu/ 
Amaradiei 

% 0 10 15 -20 

corecŃie pentru localizare  (Euro /mp)  0,00 16,80 19,95 -49,00 

Pret corectat   175,00 184,80 152,95 196,00 
Caracteristici fizice teren - suprafata 
(mp) 

247 230 500 720 280 

% 0 -5 -10 0 

corecŃie pentru caracteristici fizice (Euro /mp)  0,00 -9,24 -15,30 0,00 
Pret corectat   175,00 175,56 137,66 196,00 

Acces  servitute stradal alee stradal stradal 

% -10 -5 -10 -10 

corecŃie pentru acces (Euro /mp)  -17,50 -8,78 -13,77 -19,60 
Pret corectat   157,50 166,78 123,89 176,40 

Utilitatile  tehnico-edilitare disponibile 

energ. 
electrica, 
apa-canal, 
gaze  

toate 
utilitatile 

toate 
utilitatile 

toate 
utilitatile 

toate 
utilitatile 

% 0 0 0 0 

corecŃie pentru utilitati  (Euro /mp)  0,00 0,00 0,00 0,00 
Pret corectat   157,50 166,78 123,89 176,40 

Stare teren 

 liber liber liber constructie 
demolabila 

liber 

% 0 0 10 0 

corecŃie pentru stare teren (Euro /mp)  0,00 0,00 12,39 0,00 
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Pret corectat   157,50 166,78 136,28 176,40 

Forma teren/Construibil teren neregulata/nu regulata/da regulata/da regulata/da regulata/da 

% -30 -30 -30 -30 

corecŃie pentru stare teren (Euro /mp)  -47,25 -50,03 -40,88 -52,92 
Pret corectat   110,25 116,75 95,39 123,48 

CMBU 
liber rezidential  rezidential  rezidential  rezidential  

% -10 -10 -10 -10 

corecŃie pentru CMBU (Euro /mp)  -15,75 -16,68 -13,63 -17,64 

Pret corectat   94,50 100,07 81,77 105,84 

CorecŃie totala bruta   80,50 101,53 115,91 139,16 

% din preŃul de vanzare   46,00 60,44 87,15 56,80 

Valoarea propusa este valoarea 
comparabilei  A         

  94,50 Euro/mp       

 #REF!   
constr 
demolabila     

Rezulta      
Suprafata teren= 247,00 mp    

Valoare lei/Euro = 4,3234     

Valoare teren = 23.300 euro    
rotunjit: 100.700 lei 23291,8536   

   459264   

NOTA; Aceasta ajustare (-30%) nu este considerata o corectie ( nu este element de comparatie), ci o transformare a valorii de ofertare in 
pretul de vanzare (prin aproximarea marjei de negocierela data evaluarii, avand ca baza atitudinea participantilor pe piata, vanzatorii si 
cumparatorii).  

Explicatii corectii: 

Restrictii legale: Nu s.au aplicat corectii toate comparabilele neavand alte restrictii 

Localizare: La comparabila B si C s-a aplicat corectii pozitive, aceasta fiind in zona mai slab cotate pe piata imobiliara, decat prop de 
evaluat, iar pt comp D, s.a aplicat corectie negativa fiind situata intr.o zona mai atractiva; 

Suprafata: Corectii pozitive la comparabilele A, B si D, acestea avand  suprafete mai slab cotate pe piata imobiliara;  

Deschidere: Corectii pozitive la comparabilele A, B si C, acestea avand  raportul laturilor mai slab, fata de terenul de evaluat;  

Utilitati: Nu s.au aplicat corectii, terenurile comparabile avand toate utilitatile 

Stare teren: Nu s.au aplicat corectii, terenurile comparabile fiind libere de constructii 

Forma teren/onstruibil teren: S-au aplicat corectii, terenurile comparabile avand forma regulata si fiind construibile 

C.M.B.U.: s-au aplicat corectii de 10% la toate comparabilele, deoarece pe aceste terenuri au destinatie rezidentiala 
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Anexa nr.2       

        

 TTeehhnniiccaa  eexxttrraaccttiieeii       

Tehnica extractiei este o varianta a metodei proportiei si anume valoarea terenului este extrasa   

din pretul de vanzare al unei proprietati prin scaderea contributiei constructiei  

prin costuri si deprecieri.Pentru verificarea rezultatelor obtinute ca valoare a terenului evaluat a  

 fost analizata o tranzactie imobiliara –cu acces la proprietate similar proprietatii de evaluat,  

asupra carora s-a aplicat metoda extractiei:casa aprox.230 mp construiti, in zona terenului evaluat,teren  

400 mp. Pretul de oferta este de 270.000 euro si s-a considerat un pret de vanzare de  

220.000 euro. Constructia a fost estimata prin reconstructie si depreciare la aprox. 140.000  euro 

Rezulta ca valoarea unitara a terenului este de 80.000 euro /400mp = 200 euro/mp. 

Considerand factorii de corectie la valoarea unitara a terenului care a fost tranzactionat fata   

de valoarea unitara a terenului de evaluat ca fiind: 

 

Nr Elemente de corectie Factor 
corectie 

Valoare  
unitara 

Valoarea 
corectata 

  

 
1 Conditiile pietei 0% 200,00 200 

  

 2 Localizare -5%   190   

 
3 Suprafata -5%   181 

  

 4 Acces -10%   162   

 5 Utilitati 0%   162   

 
6 Forma teren/Construibil 

teren 
-30%   114 

  

 7 C.M.B.U. -10%   102   

         102 euro/mp 

        

 Astfel valoarea terenului devine:       

  247 mp 109288 Lei   

   rotund 109000 Lei   

   echivalent 25212 Euro   
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Teren de vanzare in Craiova, Dolj, Calea Bucuresti, Universitate
 

 
ID anunt:  373930  
(Valabila din 13/10/2011)  

 Sunt interesat de aceast anunt 

 Varianta printabila 

 Adauga la favorite     
 
Teren Ultracentral Craiova, construibil P+2. Pret 56000 ero negociabil.   

 
Pret/mp: 250 EUR  alte valute  

  
Detalii 

  
Suprafata teren:  230 mp 

Tip teren:  intravilan  

Cadastru:  da 

Intabulare:  da  

 

 

Utilitati 

  
• apa • canalizare 

• curent electric 220V • gaz 

• la sosea • miljloace de transport 

• telefon    
   

 
 Inapoi 

 
Date contact persoana privata 

Iagaru Olguta 

Telefoane: 0761328399 

Adresa e-mail: nicolae.iagaru@renault.com      
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Teren de vanzare in craiova, Dolj, ultracentral, Facultatea de medicina 
veche 

 

 
ID anunt:  353931  
(Valabila din 17/10/2011)  

 Sunt interesat de aceast anunt 

 Varianta printabila 

 Adauga la favorite     
 
Latimea terenului este de 25 ml. Accesul se face din alee de 4 ml latime cu o lungime de 20 ml.   

 
Pret/mp: 240 EUR  alte valute  

  
Detalii 

  
Suprafata teren:  500 mp 

Tip teren:  intravilan   
 

 

Utilitati 

  
• apa • canalizare 

• curent electric 220V • curent electric 380V 

• gaz • la sosea 

• miljloace de transport • telefon  
   

 
 Inapoi 

 
Date contact agentie imobiliara 

TYREX Craiova 

Telefon: 0251.418.584 

Fax:  

Mobil: 0723.175.522, 0745.764.996, 0722.691.517-COSMOTE 

E-mail: agentia_tyrex@yahoo.com 

Pagina web: http://tyrex.museimobiliare.ro 

Persoana contact: Emilia Neagu 

    Telefon: 0251 / 41.85.84 

    Mobil: 0745.76.49.96 

    E-mail: agentia_tyrex@yahoo.com      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LERO ADVANCED CONSULTING 
                                                                                                                             RAPORT DE EVALUARE 
 

 17 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teren de vanzare in Craiova, Dolj, Central , Gradina Botanica
 

 
ID anunt:  373897  
(Valabila din 13/10/2011)  

 Varianta printabila 

 Adauga la favorite     
 
Central, Gradina Botanica, vand teren 720 mp, deschidere 22 ml, toate utilitatile, certificat de urbanism: regim de înaltime S+P+ 2 E, Exceptional ca locatie, 
forma si dimensiuni. Pret atractiv si negociabil. Telefon 0747285524.    
Detalii 

  
Suprafata teren:  720 mp 

Front stradal:  22 m 

Tip teren:  intravilan parcelabil  

Cadastru:  da 

Intabulare:  da 

Destinatie anterioara:  zona locuinte 

Destinatie recomandata:  zona rezidentiala  

 

 

Utilitati 

  
• apa • canalizare 

• constructie pe teren • curent electric 220V 

• gaz • la sosea 

• miljloace de transport • telefon  
 
Alte utilitati 

  
 
toate utilitatile si facilitatile   

 
 Inapoi 

 
Date contact persoana privata 

SV 

Telefoane: 0747285524      
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Teren de vanzare in Craiova, Dolj, George Enescu, Amaradia-
 

 
ID anunt:  368671  
(Valabila din 18/10/2011)  

 Sunt interesat de aceast anunt 

 Varianta printabila 

 Adauga la favorite     
 
Terenul este situat in zona buna,linistita,forma lui fiind de trapez dreptunghic.   

 
Pret: 98.000 EUR    
Pret/mp: 350 EUR  alte valute  

  
Detalii 

  
Suprafata teren:  280 mp 

Front stradal:  18 m 

Tip teren:  intravilan  

Cadastru:  da 

Intabulare:  da 

Destinatie anterioara:  teren liber 

Destinatie recomandata:  locuinta,cabinet medical,birouri,  

 

 

Utilitati 

  
• apa • canalizare 

• curent electric 220V • curent electric 380V 

• la sosea    
  

 
 

 Inapoi 

 
Date contact agentie imobiliara 

DORCAS IMOBILIARE Craiova 

Telefon:  

Fax:  

Mobil: 0723.198.739 / 0786.103.979 

E-mail: dorcasoffice@yahoo.com 

Pagina web:  

Persoana contact: Popescu Teodor 

    Telefon:  

    Mobil: 0723.198.739 / 0786.103.979 

    E-mail: dorcasoffice@yahoo.com      
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Casa de vanzare in CRAIOVA, Dolj, 
ULTRACENTRAL, STR LIBERTATII-

AGRONOMIE 
 

 
ID anunt:  374240  
(Valabila din 20/10/2011)  

 Sunt interesat de aceast anunt

 Varianta printabila

 Adauga la favorite    
 
CASA BOIEREASCA CU SUPRAFATA DE 230 MP SI 400 MP TEREN,TOATE UTILITATILE,AMPLASAMENT DEOSEBIT.   

 
Pret: 270.000 EUR neg.   

  
Detalii 

  
Numar camere:  4 

Tip locuinta:  decomandat 

Bai:  2 

Bucatarii:  1 

Cadastru:  da 

Intabulare:  da 

Stare imobil:  buna 

Destinatie anterioara:  LOCUINTA 

Destinatie recomandata:  ORICE TIP DE ACTIVITATE    
 

 Inapoi 

 
Date contact agentie imobiliara 

EXPERT IMOBILIARE Craiova 

Telefon: 0251.410.770, 

Fax: 0251410.770 

Mobil: 0723 54 66 99 0746094190 

E-mail: meremy@gmail.com 

Pagina web: http://" expert.craiovaimobiliare.ro 

Persoana contact: MARINESCU GABRIEL 

    Telefon: 0251.410.770 

    Mobil: 0723 54 66 99 0746094190 

    E-mail: meremy@gmail.com      
 


